LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

PROIECT DE
DEZVOLTARE
INSTITUŢIONALĂ
2012-2017

1

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

CUPRINS
I. Prezentare generală-trăsături caracteristice
I.1.Context legislativ
I.2. Prezentarea LICEULUI Greco Catolic “Inochentie Micu”
I.3. Necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea înfiinţării învăţământului primar

II. Echipa de proiect
III. Viziunea şi misiunea instituţiei de învăţământ
III.1. Filisofia educaţională
III.2. Viziunea şi misiunea LICEULUI Greco Catolic “Inochentie Micu”

IV. Analiza diagnostică
IV.1. Analiza mediului extern
IV.2. Analiza mediului intern
IV.2.1. Politica educaţională
IV.2.2. Diagnoza instituţională
IV.2.3. Strategia privind resursele curriculare
IV.2.4. Strategia privind resursele umane
IV.2.5. Strategia privind resursele materiale-financiare
IV.2.6. Strategia privind promovarea şcolii
IV.2.7. Strategia de colaborare şi parteneriat

IV.3. Analiza PEST SWOT
V. Strategia dezvoltării instituţionale
VI. Plan operaţional

2

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceului
Greco Catolic „Inochentie Micu” este un document proiectiv care
valorifică analiza contextului socio-economic, analiza nevoilor reale
de formare spirituală, umană şi profesională, precum şi priorităţile
educaţionale la nivel naţional, regional şi local.
Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceului Greco Catolic
„Inochentie Micu” s-a realizat plecând de la o radiografie complexă
şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern; el cuprinde
acţiuni concrete de racordare a educaţiei şi formării profesionale
furnizate la reperele dezvoltării economice din regiunea de Nord Vest şi respectiv judeţul Cluj specificate în PRAI şi PLAI.
Proiectul de dezvoltare instituţională al Liceului Greco Catolic
„Inochentie Micu”este realizat pe o perioadă de 5 ani deoarece
conducerea şcolii va realiza o analiză a activităţii după un ciclu de
absolvire pentru nivelurile educaţionale: primar, gimnazial şi liceal,
pentru a lua decizii pertinente în vederea îndeplinirii misiunii şi
viziunii şcolii şi pentru a asigura calitatea în educaţie.
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I.

PREZENTARE GENERALĂ-TRĂSĂTURI CARACTERISTICE

I.1. CONTEXTUL LEGISLATIV
Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput având la bază:


Legea Educaţiei nr. 1/2011 – republicată cu modificările şi completările



Legea 128/1997- Statutul Personalului Didactic;



Ordonanţa de Urgenţă nr.75 privind asigurarea calităţii în educaţie;



Codul muncii;



Ordonanţa 138 din 31 august 2000 privind

ulterioare;

privind unele reglementări ale

învăţământului particular**) (actualizată până la data de 20 mai 2002*);


Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea
Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi
tinerilor;



Ordinul nr. 5.656 din 22 decembrie 2004 privind aprobarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor
didactice vacante din unităţile de învăţământ particular din învăţământul
preuniversitar;



Legea nr. 334 din 31 mai 2002 , republicată şi actualizată - legea bibliotecilor;



Notificarea MEN nr 44990/1999 privind criteriile de normare a personalului
nedidactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;



Ordinul nr. 3.250 din 12 februarie 1998 privind criteriile de normare a personalului
didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat;



Management educaţional pentru institutţiile de învăţământ.

Prezentul Proiect

de Dezvoltare Instituţională are în vedere dezvoltarea Liceului Greco

Catolic „Inochentie Micu” în perioada 2012-2017.
Prezentul Proiect de Dezvoltare Institutionala este un nou document managerial ce are la bază
activitatea desfăşurată în şcoala în perioada 2007-2012 si are ca scop imbunatatirea calitatii
educatiei oferite de institutia noastra.
Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza
programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a fenomenului economic
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pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele
elaborate de Consiliul Judeţean Cluj, Primăria Municipiului Cluj Napoca, Inspectoratul
Şcolar al Judeţului Cluj, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă şi Direcţia
Judeţeană de Statistică.
S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi
comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultarile cu elevii,
propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de
agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei.
Programele Ministerului Educaţiei din România şi ale Guvernului României privind
reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de
dezvoltare instituţională în perioada 2012-2017.
Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea,
valorile şi practicile sănătoase ale societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra
generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică.
Performanţele obţinute în ultimii ani de liceu ne îndreptăţesc, să ne asumăm obiective
manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională prin înfiinţarea
învăţământului primar şi a învăţământului gimnazial.
I.2. PREZENTAREA LICEULUI GRECO-CATOLIC “INOCHENTIE MICU”
Data de 29 octombrie 1945 avea să marcheze un eveniment important, atât pentru
Biserica Greco-Catolică, cât mai ales pentru românii din Cluj-Napoca si din împrejurimi,
deoarece se deschidea o nouă scoală: Liceul teoretic de băieti român-unit, „Ioan Inochentie
Micu-Klein”-Cluj. Eminenţa Sa, Episcop Dr. Iuliu Cardinal HOSSU, pe atunci Episcop al
Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, a fost cel ce a trudit din
greu perntru deschiderea si inaugurarea acestei scoli. După cum se stie, anul 1945 avea să fie
unul de grele încercări istorice pentru tara noastră, pentru Transilvania în special, dar mai
ales pentru urbea clujeană de atunci, datorită ocupatiei sub care era. Ori, tocmai în acel
context istoric, când nu multi îndrăzneau să-si afiseze românitatea, Episcopul Greco-Catolic
de atunci dă dovadă de mare curaj si dragoste fată de tara noastră si fată de orasul Cluj,
deschizând Liceul teoretic de băieti căruia, din cauza persecutării românilor, îi va accentua
apelativul de român-unit din titulatură. Episcopul Dr. Iuliu HOSSU punea deci această scoală
„în slujba poporului (român) iubit (...) si robit” din acele vremuri, după cum spunea la
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deschidere. Trei ani mai târziu, vitregiile vremii au întrerupt cursurile acestei
scoli, în anul 1948, o dată cu arestarea Episcopului fondator, si căderea tării în dictatura
comunistă, poporul român devenind din nou un popor ”robit”.
Redeschis în anul 1992, după apusul regimului comunist, Liceul Greco-Catolic
"Inochentie-Micu", Cluj-Napoca, are astăzi 230 de elevi, numărul lor crescand de la 30 in
1992. Elevii sunt grupaţi pe două filiere:
-filiera vocaţională, specializare teologie greco-catolică;
-filiera teoretica, specializare ştiinţe sociale.
Întregul proces educaţional este coordonat de o echipă de cadre didactice şi personal
administrativ, respectiv 18 cadre didactice calificate şi 6 persoane personal administrativ.
Liceul funcţionează pe principiul dublei colaborări Biserică–Stat, ceea ce presupune că
statul asigură salarizarea întregului personal al şcolii, precum si celelalte cheltuieli curente iar
procesul de predare-invatare-evaluare are la baza curriculum national.
Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” este o instituţie de invatamant acreditată de
Ministerul Educatiei din România si face parte din invatamantul public.
În acest an şcolar, 2012-2013, Episcopia Greco –Catolică îşi propune extinderea reţelei
de învăţământ prin

diversificarea ofertei

educaţionale, respectiv prin

inființarea

învăţământului primar iar începând cu anul 2015 se doreste înfiinţarea invăţământului
gimnazial. Astfel se va asigura un traseu educaţional complet al copiilor greco –catolici din
grădiniţele clujene, în special din Grădinita Confesională ”Sfânta Ana”, din Cluj-Napoca şi
nu numai a copiilor greco-catolici, pentru că dorim să oferim accesul nediferenţiat la educaţie
şi formare profesională continuă, indiferent de sex, etnie, convingeri religioase, grupuri
defavorizate. De altfel, această diversitate există deja, la ora actuală, în cadrul liceului nostru.
Ne dorim, ca permanent, să ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea
procesului de învăţămînt, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la îndemână patru
elemente esenţiale: elevii, părinţii, calitatea a tot ceea ce întreprindem şi, ca o garanţie a
durabilităţii realizării scopului propus si Biserica.
I.3. NECESITATEA, OPORTUNITATEA ŞI FEZABILITATEA ÎNFIINŢĂRII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR
Municipiul Cluj – Napoca este oraşul reşedinţă al judeţului Cluj şi se întinde pe o
suprafaţă de 197.5 kmp pe văile Someşului Mic şi Nădaşului, cu unele prelungiri pe văile
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secundare ale Popeştiului, Chintăului, Borhanciului şi Popii. Spre Sud – Est
ocupă spaţiul terasei superioare de pe versantul nordic al Feleacului, fiind inconjurat pe trei
părti de dealuri şi coline cu înălţimi între 500 şi 700 metri.
Cunoscut ca fiind capitala istorică a Transilvaniei, este reşedinţa judeţului Cluj şi al
doilea oraş din România, după Bucureşti, în ceea ce priveşte ritmul de dezvoltare. Conform
ultimului comunicat al Instiutului Naţional de Statistică, oraşul avea la data de 1 ianuarie
2007 o populaţie de 311 400 locuitori, fiind al doilea ca populaţie din România dupa
Bucureşti. Proiectul zonei metropolitane ar urma să sporească potenţialul demografic al
municipiului cu încă aproape 30 000 de locuitori (recensământ 2002: 28 267).
În prezent Municipiul Cluj-Napoca este cel mai mare oras din nord-vestul Romaniei.
Populaţia sa depăşeste cifra de 450.000 concentrand 46,1 % din numărul total al locuitorilor
judeţului Cluj. Dintre acestia 85% au domiciliul stabil şi 15% au reşedinţa temporară, fiind
studenţi

şi

elevi

sau

angajaţi

în

industrie,

construcţii

şi

servicii.

Delimitate de căi de comunicaţie sau de detalii naturale din teren, s-au conturat 23
cartiere – unităţi urbanistice complexe ce constituie zone de referinţă cu clădiri al căror regim
de înălţime variază de la nivelul de parter până la 10 etaje. Se disting ca “talie” cartierele:
Zorilor, Mănăştur, Grigorescu, Gheorgheni, Central, Andrei Mureşanu, Mărăsti.
Zona Centrală în care se afla spatiul pentru viitoarea şcoală de învăţământ primar
reprezintă principala zonă culturală, financiară, administrativă și comercială a municipiului
Cluj-Napoca. Acesta este structurat pe trei mari piețe care formează un triunghi, Piața Unirii
(maghiara Főtér), Piața Mihai Viteazul (maghiara Széchenyi István tér) şii Piața Avram
Iancu (maghiara Bocskai István tér), vechea piață denumită în evul mediu "Piața Gâștelor",
unde astăzi se află Catedrala Ortodoxă și Opera Română.
Alte pieţe sunt Piaţa Muzeului şi Piața Lucian Blaga. Centrul se invidualizează faţă de
restul oraşului printr-o serie de monumente arhitectonice şi istorice, clădiri din secolele
XVII-XX. Pe laturile străzilor precum Regele Ferdinand, Eroilor, Iuliu Maniu, Napoca,
Memorandumului și 21 Decembrie se întind clădiri impresionante în stil baroc, renascentist
și gotic. În ultimii ani centrul a fost împodobit cu clădiri moderne precum sedii de bănci şi
instituții publice.
Latura comercială este în continuă dezvoltare. Perioada comunistă a interzis
dezvoltare rețelei comerciale, însă după 1989, bulevardele în special au fost umplute de
magazine de îmbrăcăminte, încălțăminte, bijuterii, parfumuri, autovehicule ș.a.
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Situatia unitatilor de invatamant din zona Centrala este prezentată mai jos:

Invatamant primar /gimnazial
Invatamant liceal

Liceul Greco Catolic “Inochentie
Micu”-invatamant primar

Centrul vechi al Clujului, format din Piața Unirii - Bulevardul Eroilor este în stadiu de
renovare, urmând a fi redefinit și transformat în Matei Corvin, Vasile Goldiș, P-ța Muzeului,
Str. Bolyai și David Ferencz. De asemenea, este luată în considerare transformarea în zonă
pietonală a străzilor.
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Printre monumentele istorice importante se numără "Monumentul
Memorandiștilor", "Statuia Lupoaicei", "Statuia lui Matei Corvin" și "Statuia lui Mihai
Viteazu". Alte atracţii turistice sunt muzeele şi galeriile.
În centru se află Muzeul de Artă, Muzeul de Istorie, Muzeul de Etnografie şi câteva
galerii, printre care și Galeria UAP. Cultura este reprezentată și la nivelul centrelor
culturale, prin Centrul Cultural German, Centrul Cultural Francez, Centrul Cultural
Britanic și Centrul Cultural Sindan.
La

nivelul municipiului Cluj-Napoca s-a dezvoltat, an de an, învăţământul

preuniversitar particular şi de stat. Rapoartele Inspectoratului Şcolar Judetean Cluj prezintă
date în acest sens. Ultimile informaţii privind învăţământul primar specifică existenţa în Cluj
Napoca a 15 scoli cu clasele I-VIII, invatamant de stat si 5 scoli, invatamant particular, însă
nici una nu este de confesiune greco –catolică ceea ce demonstrează necesitatea înfiinţării unei
astfel de şcoli. Menţionăm că vom şcolariza elevi indiferent de religie, aşa după cm se şi
întâmplă în cadrul Liceului Greco –Catolic „Inochentie Micu”.
Datele statistice prezentate demonstrează NECESITATEA, FEZABILITATEA şi
OPORTUNITATEA înfiinţării învăţământului primar la nivelul liceului.
La aceste date statistice se mai adaugă şi alte elemente pe care le vom promova şi
implementa, şi anume:


Desfăşurarea activităţii în spaţii moderne, proprii, cu o bogată şi diversificată bază
materială proprie (mobilier, mijloace audio-vizuale si IT, material didactic, auxiliare
curriculare, fond de carte) cu respectarea prevederilor Normativului de dotare
minimală.



Cooperarea cu părinţii atât în desfăşurarea activităţii şcolare cât şi extracurriculare,
acordându-se o importanţă deosebită tuturor aspectelor dezvoltării elevului:
intelectual, fizic, social şi emoţional.



Desfăşurarea activităţii instructiv-educative cu cadre didactice care au performanţe în
activitatea metodică şi ştiinţifică.



Promovarea formării continue prin participarea la schimburi de experienţă organizate
la nivel regional, naţional şi european.



Dezvoltarea de programe de activităţi extracurriculare la care pot participa şi copii de
la alte instituţii de învăţământ preşcolar.



Implicarea elevilor în proiecte sociale.
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Pentru înfiinţarea învăţămâtului primar, Episcopia Greco Catolica in
parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Cluj au început reabilitarea spaţiului din str.
Ioan Bob nr. 5 spatiu ce apartine episcopiei;

Curtea interioară
Clădirea renovată

Noul spatiu D+ P+E+M, dispune de:
- 5 sali de clasa( 1 demisol, 2 parter, 2 etaj) cu o suprafata, fiecare, de minimum 70 mp
si un cubaj de minimum 210 mcubi, ceea ce asigura instruirea unui numar de maxim 25 de
elevi/sală respectându-se prevederile Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1955/1995; activitatea
la nivelul sălilor de clasă va fi supravegheată video;

10

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

-3 grupuri sanitare cate unul pentru fete, baieti si personalul scolii( parter baieti, etaj
fete, mansarda-personalul scolii);

-un spatiu pentru sala profesorala (la manarda);
- un spatiu pentru biblioteca( la etaj);
-un spatiu pentru sala de educatie fizica si sport( demisol);
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-un spatiu pentru cabinetul medical care cuprinde sala de asteptare,
sala de consultatii si izolator(la mansarda).

Programele educaţionale se vor desfăşura într-un

mediu cald şi

stimulativ şi vor

duce la dezvoltarea imaginii pozitive a fiecărui elev despre el însuşi. Structurarea lor îl va
ajuta pe elev să înveţe să devină independent, să rezolve probleme, să ia decizii fără a depăşi
limitele care îi oferă acestuia siguranţă, să fie fericit şi să aibă sensul împlinirii şi al succesului.
Permanent

vom

promova

colaborarea

cu

comunitatea

având

drept

scop,

identificarea nevoilor societăţii în educaţia elevilor noştri.
Pe parcursul formării educaţionale dorim pentru elevi dezvoltarea celor 8 competenţe cheie
conform Cadrului european de referinţă precum şi a competenţelor secolului XX1 acestea
reprezentând un pachet multifuncţional, transferabil de cunoştinţe, abilităţi şi atitudini de
care au nevoie toţi indivizii pentru împlinirea şi dezvoltarea personală:
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COMPETENŢE CHEIE
Competenţe de comunicare în limba maternă şi în două limbi de circulaţie internaţională;
Competenţe fundamentale în matematică, ştiinţe şi tehnologie;
Competenţe digitale (de utilizare a tehnologiei informaţiei pentru cunoaştere, comunicare şi
rezolvarea de probleme);
Competenţe axiologice sau de valorizare (necesare pentru participarea activă şi responsabilă
la viaţa socială);
Competenţe pentru managementul vieţii personale şi al evoluţiei în carieră;
Competenţe antreprenoriale;
Competenţe de expresie culturală;
Competenţe de a învăţa pe tot parcursul vieţii.

Responsabilitatea şi capacitatea de
adaptare

Identificarea, formularea şi soluţionarea
Problemelor

Creativitatea şi
curiozitatea intelectuală
COMPETENŢEL
E

Gândirea critică şi gândirea
sistemică

SECOLULUI
XXI
Abilităţi de comunicare orală,
scrisă şi media

Responsabilitate
socială

Abilităţi interpersonale şi de
colaborare

Autoformare
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Aceste competenţe trebuie să se dezvolte până la sfârşitul educaţiei obligatorii
şi trebuie să acţioneze ca fundament pentru învăţare, ca parte a educaţiei pe tot parcursul
vieţii. În acest context, Liceul Greco Catolic „Inochentie Micu”

va fi o instituţie de

învăţământ care va oferi elevilor un mediu deosebit de studiu şi educare (spaţii, ambianţă,
preocupare, motivare, iubire, eficienţă şi calitate a actului didactic), un cadru pentru punerea
în valoare a identităţii fiecărui elev, pentru stimularea performanţei elevilor şi dezvoltarea
competenţelor lor de integrare în viaţa socială şi de participare activă la viaţa comunităţii
prin implicarea în proiecte locale, naţionale, europene şi internaţionale.
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II.

ECHIPA DE PROIECT

Proiectul de Dezvoltare Institutională reprezintă o:
-expresie a unei analize, unei gândiri şi decizii colective,
-expresie a unui efort de echipă aflată într-un permanent proces de inovare.
Componenţa echipei:
Coordonatorul echipei: Pr. prof. Petrică-Daniel TINTELECAN
Membrii echipei: Prof. Dr. Simona GRUIAN –limba română
Prof. Ileana CUC –limba engleză
Prof. Ligia COSMA –limba franceză
Pr. prof. Vasile SABO –discipline teologice de specialitate
Diac. Traian CÎMPEAN –secretar

15

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”
III.

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA LICEULUI GRECO CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

III.1. FILOSOFIA EDUCAŢIONALĂ
Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării
tehnice şi ştiinţifice, tendinţa de globalizare, aplatizarea ierarhiilor organizaţionale, cerinţa de
servicii de foarte bună calitate – toate acestea impun şi schimbarea instituţiei de învăţământ,
a rolului ei.
În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă
îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea
personală, spirituală, socială, fizică şi intelectuală a fiecărui elev care va fi dat sub formă de
persoană cât mai integră societăţii.
Profilului moral şi acţional al absolventului Liceului Greco- Catolic “Inochentie Micu” este
caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de
învăţare şi educaţie.
Pornind de la dorinţele şi educaţionale ale fiecărui elev, precum şi de la dezideratele
stabilite de documentele educaţionale în vigoare, în perioada 2012-2017, întreaga activitate va
fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în grădiniţă un mediu educaţional profesionist
la standarde instrucţionale şi morale înalte.
Schimbările care au loc în societatea contemporană – nivelul înalt al dezvoltării
tehnice şi stiinţifice, tendinţa de globalizare, cerinţa de servicii de foarte bună calitate – toate
acestea impun şi schimbarea şcolii, a rolului ei.
În noile circumstanţe calitatea în educaţie a fost denumită drept un proces de continuă
îmbunătăţire a sistemului educaţional pentru a asigura atingerea stării optime în dezvoltarea
personală, socială, fizică si intelectuală a fiecărui elev care va fi dat sub formă de produs
societăţii.
Pornind de la aceste deziderate stabilite de documentele educaţionale în vigoare, adaptânduse în mod firesc ceriunţelor societăţii de mâine şi promovând o dezvoltare susţinută şi
conformă realităţilor europene,

VIZIUNEA

este:
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Concentrarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală
bună, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare
inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii .
În 1945, la deschiderea Liceului nostru, Episcopul Iuliu HOSSU spunea:
„Ne vom năzui să formăm caractere pe înţelesul tuturor, oameni de omenie, oameni
luminaţi, oameni buni, oameni iubitori de Dumnezeu şi de oameni (Pastorala Nr. 5260 – 29
octombrie 1945).”
III.2 VIZIUNEA ŞI MISIUNEA LICEULUI GRECO CATOLIC „INOCHENTIE MICU”
În 1945, la deschiderea Liceului nostru, Episcopul Iuliu HOSSU spunea:
”Ni s-a deschis cale nouă pentru a ne pune în lucrare dragostea faţă de tineretul nostru
scump, şi pe această cale, şi de a ne închina toate puterile sufletului nostru întru luminarea şi
educarea lui. Grija noastră va fi să primească aici educaţie integrală, întemeiată pe suflet de
iubire. (...)Tinerele generaţii, care îşi vor îndrepta paşii spre acest liceu, vor primi împărtăşania
focului sacru al iubirii lui Dumnezeu, trăită în iubirea de oameni. Vor primi lumina lină a
dumnezeieştii măriri şi formarea armonioasă a omului întreg, în suflet şi trup (Pastorala Nr.
5260 – 29 octombrie 1945).”
Conducerea liceului şi cadrele didactice vor urmări formarea personalităţii autonome
şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură
generală şi formarea de compeţente profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei
profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau
realizarea propriei afaceri.
În acest context :

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, în acord cu nevoile comunităţii şi ale
tinerilor, în vederea adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi,
deplin constienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană.

Valorile promovate
Profilului moral şi acţional al absolventului Liceului Greco Catolic „Inochentie Micu” este
caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de
învăţare şi educaţie:
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Discernământul –deprinderea de a filtra şi a analiza tot ce se întâmplă în jurul
nostru
Curajul - puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă, în
ciuda presiunilor sau a ameninţărilor de ori ce fel.
Judecata înţeleaptă –a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili
priorităţile; a gândi prin prisma harului divin consecinţele acţiunilor şi a
fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
Integritatea –a găsi, prin intermediul rugăciunii, puterea interioară de a spune
adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
Perseverenţa –a fi consecvent şi a cere Bunului Dumnezeu puterea de a merge mai
departe în ciuda dificultăţilor sau chiar a eşecurilor personale.
Respectul –a arăta consideraţie mai întâi faţă de sine, față de tot ceea ce poate
însemna viaţă, faţă de aproapele nostru, faţă de autorităţi, faţă de proprietate
privată și alte drepturi ale persoanei umane.
Responsabilitatea –a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin
fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni nu doar din frică sau
obligativitate, ci din iubire faţă de Dumnezeu şi aproapele.
Autodisciplina – a trăi în veşnica prezenţă a lui Dumnezeu, a avea control asupra
propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat
oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.
Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile/proiectele
şi activităţile extraşcolare/extracurriculare în aşa fel încât să formeze elevi care să fie în stare:
să iasă în mod demn din situaţii critice;
să-şi rezolve singuri problemele;
să înveţe să se protejeze singuri;
să comunice în mod eficient cu ceilalţi.
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IV.

ANALIZA DIAGNOSTICĂ

IV.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Judeţul Cluj se situeaza in jumatatea nord-vestica a tarii, avand o suprafata de 6674
kmp, desfasurata in zona de contact a trei unitati naturale representative: Muntii Apuseni,
Podisul Somesan si Campia Transilvaniei. Din punct de vedere al suprafetei detinute , in
totalul teritoriului national, judetul Cluj ocupa locul 12 pe tara cu 2,8%.

Regiunea Nord-Vest

Populatia totala a judetului la 01.07.2007 era de 692316 locuitori în creştere cu 2793 faţă de
2006 dar cu o scădere de 51733 faţă de anul 1990 scădere care se află sub media pe regiune.
Cel mai urbanizat judet, din Regiunea Nord-Vest, în 2007, este Clujul (66% în urban faţă de
34% în rural), însă fenomenul de sc ădere a populaţiei urbane rămâne la valori ridicate,
la care se adaugă fenomenul de îmbă trânire demografic cu care se confruntă aceste
spaţii dar şi

fenomenul de migraţie internaţională cu care mediul urban se va confrunta

şi în următorii ani.
Din punct de vedere al densitatii populatiei, judetul Cluj se situeaza pe locul 6 intre judete cu
107.8 locuitori/kmp. In ceea ce priveste repartitia pe sexe a populatiei, un procent de 48.3 % il
reprezinta barbatii, in timp ce populatia feminina detine 51.7 %.
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Judetul Cluj se caracterizeaza ca o unitate administrativ-teritoriala cu un
puternic potential industrial, peste 54 % din populatia ocupata isi desfasoara activitatea in
diferite subramuri industriale.Cele mai dezvoltate ramuri industriale sunt : industria
prelucratoare, transporturile,constructiile, industria chimica.
Infrastrucura locala s-a dezvoltat permanent, ca urmare a eforturilor intreprinse de
autoritatile locale, judetul Cluj dispunand de o retea densa de drumuri publice totalizand
2452km, din care 342 km reprezinta drumuri nationale.
Judetul Cluj se bucura de un potential turistic deosebit, care face judetul un centru de
mare atractivitate turistica, pe plan intern si international ( Vladeasa, Muntele Mare, Muntele
Baisorii, zonele Gilau, Tarnita, Belis-Fantanele, statiuni balneoclimaterice, vestigii istorice
etc.)
Un rol deosebit in conturarea si dezvoltarea economiei de piata il are sistemul bancarfinanciar, care la nivelul judetului Cluj este deosebit de bine pus in evidenta, acest sector
cunoscand o dezvoltare spectaculoasa in ultimii ani.
Judetul Cluj este cel mai mare judet al Regiunii Nord-Vest, in ceea ce priveste
numarul de locuitori. Este cel mai urbanizat judet al regiunii, orasul Cluj-Napoca fiind un
puternic centru polarizator pentru intreaga regiune.
Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj în contextul dezvoltării regionale
In contextul

integrarii Romaniei in Uniunea Europeana, dezvoltarea resurselor

umane este o prioritate strategica in concordanta cu obiectivele europene, stabilite prin
Agenda de la Lisabona. În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, problematica resurselor
umane este o prioritate majoră, alături de creşterea gradului de ocupare şi combatere a
excluziunii sociale.
In Strategia regionala de dezvoltare a resurselor umane conceptul strategic de referinţă il
reprezintă Viziunea Consorţiului Regional privind dezvoltarea Regiunii pe termen lung
(2027):
“Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună,
respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile
istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din
Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene.

20

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”
Regiunea

Transilvaniei

de

Nord,

prin

amplasarea

şi

dotările

sale

infrastructurale îndeplineşte un rol strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul,
Estul, Sudul si Nordul său.
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, „dezvoltare
tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura,
industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi
echipamente, turismul şi IT&C.
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de
formare continuă a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel
internaţional.
Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alaturi de un
nivel de al calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din Transilvania
de Nord una dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrala şi de Est.”
( preluat din PDR)
Pornind de la obiectivele strategice formulate in Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane
Transilvania de Nord, (2007-2013), educatia si in special invatamantul profesional si tehnic,
va realiza:
Dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii ocupării forţei de
muncă si cresterii competitivitatii economice.
Accentul se va pune pe:


Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi
ocuparii.



Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazată pe cunoaştere.



Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare.

Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
Accentul se va pune pe:


Tranziţia de la şcoală la locul de muncă.



Motivarea si consilierea tinerilor pentru a nu parasi sistemul educational inainte de
dobandirea unei calificari.
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Educaţia de tip “a doua şansă”

Creşterea accesului şi participării la formarea profesionala continua.

Demografie - judeţul Cluj


Previziunile demografice pentru 2025 nu sunt optimiste, populaţia de vârstă şcolară
şi preşcolară



scade faţă de 2005, după cum urmează: grupa de vârsta 0-14 ani cu 33,1%,
grupa de vârstă 14-64 de ani cu 16,2%, în timp ce populaŃia de peste 65 de
ani creşte cu 8.2%.



Tendinţele privind evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare sunt de

scădere

continuă şi accentuată pe grupele de vârstă 7-14 ani (22,8 mii persoane) şi 15 -24 ani
(48,9 mii persoane). Vom asista şi la o reducere semnificativă a ponderii populaţiei
şcolare în structura grupei de vârstă 15 -64 ani. Dacă în anul 2003 populaţia şcolară
reprezenta 33,92% din totalul populaţiei din grupa 15 -64 de ani, în anul 2025
această pondere va fi de 22,89%.


Scăderea demografică generală atât la nivel naţional, regional cât şi la nivelul
judeţului va avea implicaţii deosebite asupra gestionării şi dezvoltării resurselor
umane şi va necesita investiţii în capitalul uman.



Sunt de remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de
vârstă 0- 14 ani, de unde reiese o pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare
în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce însă afectează şi sistemul educaţional,
copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi în participarea la formele de
învăţământ. Aceasta va determina o reorganizare a reţelei şcolare în mediul rural
prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor
de acces.



Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani,
concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani,
arată pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra, dar şi necesitatea de personal
calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la
planificarea ofertei educaţionale.



Acest lucru determină creşterea raportului de dependenţă demografică, precum şi
creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare din
PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităti pentru populaţia de vârsta a
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treia.


Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care
vor fi ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie
îmbătrânită, populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie
multiculturală, creşterea accesului pentru grupurile etnice dezavantajate.



Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de
învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârstă
de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi
luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă.



Tendinta de îmbătrânire a populatiei judetului rezulta

mult mai evident din

analiza structurii populatiei pe grupe de varsta, sexe si medii rezidentiale, analiza
prezentata mai jos. În ceea ce priveşte structura pe sexe, preponderenţa populaţiei
de sex feminin se remarcă în toate judeţele regiunii. Astfel, in judetul Cluj
populatia feminină, in anul 1995 era de 356506 persoane iar cea masculină era de
371150 persoane.În anul 2007, în acelaşi judeţ populaţia feminină era de 359228
persoane iar cea masculină de 334463 persoane. De asemenea, scăderi în structura
populaţiei masculine concomitent cu creşteri în structura populaţiei feminine se
înregistrează în toate judeţele.
Dinamica structurii populatiei masculine si feminine 1990-2008
POPULATIA
390000

NUMAR PERSOANE

380000

Masculin
Total medii
Cluj

370000
360000
350000
340000

Feminin
Total medii
Cluj

330000
320000
310000
300000
743757
736356
728575
728870
724605
723939
693304
686186
683550
692021
Anul 1990 Anul 1992 Anul 1994 Anul 1996 Anul 1998 Anul 2000 Anul 2002 Anul 2004 Anul 2006 Anul 2008

Sursa: INS, Statistica teritorială, 2008
Evoluţia populaţiei proiectate pe grupe mari de vârstă în perioada
2003 -2025
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Analizand datele statistice privitoare la evolutia pouplatiei pe grupe
mari de varsta in perioada 2003 – 2025 se poate aprecia ca tendinta de scadere a populatiei se
va manifesta in continuare astfel ca in anul 2025 populatia judetului Cluj se va reduce cu
106,5 mii persoane comparativ cu anul 2003. Din analiza grupelor mari de varsta in perioada
mai sus mentionata, se constata scaderi semnificative in cadrul grupelor 0 -14 ani (37,4 mii
persoane) si 15 -64 ani (79,8 mii persoane). Grupa de varsta 65 ani si peste va inregistra o
crestere de 10,7mii persoane.
Evolutia populatiei pe grupe mari de varsta este prezentata in figura de mai jos.
EVOLUTIA POPULATIEI PROIECTATE PE GRUPE
MARI DE VARSTA IN PERIOADA 2003-2025,[mii
persoane]
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Sursa: INS, Statistica teritorială, 2008
Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe perioada 2003-2025
Tendintele privind evolutia populatiei prescolare si scolare sunt de scadere continua si
accentuata pe grupele de varsta 7-14 ani (22,8 mii persoane) si 15 -24 ani (48,9 mii persoane).
Vom asista si la o reducere semnificativa a ponderii populatiei scolare in structura grupei de
varsta 15 -64 ani. Daca in anul 2003 populatia scolara reprezenta 33,92% din totalul
populatiei din grupa 15 -64 de ani, in anul 2025 aceasta pondere va fi de 22,89%.
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EVOLUTIA POPULATIEI PRESCOLARE SI
SCOLARE IN PERIOADA 2003 -2025 [mii persoane]
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Sursa: INS, Statistica teritorială, 2008

CONCLUZII
Bilanţul demografic a fost influenţat decisiv de sporul natural negativ, dar şi de soldul negativ
al migraţiilor, care, după 1990, a avut ca direcţie principală Uniunea Europeană sau
continentul nord-american.
Scăderea demografică accentuată de 56,9 mii persoane din ultimul deceniu a afectat
cu preponderenţă aşezările rurale situate la mare distanţă de căile de comunicaţie şi de
principalele centre polarizatoare, precum şi cele a căror creştere demografică a fost
influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor migraţionale. ( zona Turda - Câmpia Turzii).
Migratia externa a acelerat procesul de imbatranire al populatiei cu efecte majore
asupra sistemului educational viitor.
Tendintele privind evolutia populatiei prescolare si scolare sunt de scadere continua si
accentuata pe grupele de varsta 7-14 ani (22,8 mii persoane) si 15 -24 ani (48,9 mii persoane,
concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste, se
anticipează creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare din
PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităţi pentru populaţia de vârsta a treia.
Eficientizarea reţelei şcolare precum si necesarul de calificari cerute de viitoarea piata
a muncii va trebui sa ia in considerare numărul de intrări care vor fi ţinând cont de rezultatul
acestei analize: spor natural negativ, populatie imbatranita, populatia viitoare preponderent
feminina in anumite zone, cat si un fenomen mai recent, dar cu efecte foarte mari asupra
populatiei active din judeţ şi în acelaşi timp din regiune, anume cel al migratiei externe.
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Indicatori privind educaţia
Contextul demografic şi populaţia şcolară
La nivel judeţean tendinţele privind evoluţia populaţiei şcolare sunt asemănătoare cu
cele la
nivel regional.Creşterea numărului de elevi în învăţământul liceal se datoreşte claselor din
ciclul superior al liceului ruta progresivă, fapt care a dus la creşterea procentului de
absolvenţi care finalizează ciclul secundar superior în educaţie.
Proiecţiile pe termen lung indică o scădere drastică chiar îngrijorătoare în perioada
2005/2025 a populaţiei preşcolare şi şcolare, astfel că pentru grupa de vârstă (3- 6 ani) vom
asista la o scădere cu 17,9 mii persoane adică 34,05%, pentru grupa de vârstă (7 – 14 ani) la
o scădere cu 16,8 mii persoane adică 31,05%, iar pentru grupa de vârstă (15 -24 ani) scăderea
va fi de 43,7 mii persoane adică 44,14 %. Pe niveluri de educaţie, dinamica populaţiei şcolare
între anii 2000-2006, a înregistrat scăderi de efective, în învăţământul primar (cu 6368),
gimnazial (cu 10715) şi postliceal ( reducerea cu 53,78%), în timp ce efective mai mari se
înregistrează numai în învăţământul liceal, profesional şi tehnic conform graficelor
următoare şi învăţământul superior.
Număr de elevi care revin unui cadru didactic
La nivelul judeţului Cluj raportul elevi/cadru didactic este mult mai mic decât media
naţională şi pe regiunea Nord-Vest, înregistrându-se o scădere semnificativă mai ales la
învăţământul profesional. Raportul elevi/profesor a înregistrat scăderi şi la nivel liceal.

Indicatori de proces
Judeţul Cluj este unul dintre cele trei judeţe pilot ale regiunii Nord-Vest, judeţ în
care au fost realizaţi primii paşi ai descentralizării învăţământului preuniversitar.
Paşii realizaţi în descentralizarea învăţământului preuniversitar, în judetele
pilot sunt:
Eficientizarea retelei scolare prin reducerea numarului de unitati de invatamant cu
personalitate juridică la nivel de judeţ. În jud. Cluj există 250 de unităţi şcolare cu
personalitate juridică. Şcolile de pe raza comunelor au devenit structuri ale scolii de
centru .
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Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din
invatamant in centre de examen in unităţi şcolare. Se oferă astfel posibilitatea
recrutării si angajării de personal calificat in funcţie de nevoile de dezvoltare ale
unităţilor de învăţământ. Â
Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ-urile din judeţe) nu se face resimţită
suficient la elaborarea CDL, a planurilor de şcolarizare, la dotarea cu resurse
materiale a unităţilor de învăţământ, în general la susţinerea unităŃilor de
învăţământ prin parteneriate reale, eficiente.
Unităţile de învăţământ, ca şi celelalte organizaţii şi instituţii din judeţ, au realizat
parteneriate în vederea accesării fondurilot structurale. Astfel au fost depuse 11 proiecte cu
finanţare FSE.

Grad de cuprindere în învăţământ
Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul jud. Cluj, s-a menţinut aproximativ
constant la toate categoriile de vârstă şi în perioada anilor şcolari 2002- 2008, la niveluri
cuprinse între 83% şi 118%.
Dacă gradul de cuprindere în învăţământul obligatoriu, pe ansamblul populaţiei, este destul
de ridicat la nivelul judeţului, există încă probleme privind participarea la educaţie a
copiilor provenind din medii defavorizate, în special a celor care aparţin minorităţii rromă.
Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie I SCED : în ceea ce priveşte
abandonul şcolar, potrivit datelor INS, in intervalul 2001-2007, la nivelul jud. Cluj se
remarcă o creştere a ratei, la toate nivelurile de învăţământ cu precădere în anul şcolar 20062007.Comparativ cu situaţia la nivel regional, ratele abandonului şcolar pentru învăţământul
primar şi gimnazial sunt comparabile (2,2% în anul şcolar 2006-2007 pentru jud.Cluj 1,9%
la nivel regional)
Pentru scăderea abandonului şcolar este necesară îmbunătăţirea serviciilor de
orientare şi consiliere precum şi elaborarea unor programe care să urmărească diminuarea
şi prevenirea abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice
dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei.
Structura populaţiei pe niveluri de educaţie :Populaţia şcolară a judeţului Cluj a scăzut
an de an pe parcursul perioadei analizate. Scăderea a fost de aproximativ 8000 de persoane
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mai evidentă la nivelul învăţământului primar şi gimnazial. Din punct de
vedere a structurii populaţiei şcolare pe sexe, la nivelul judeţului, populaţia este împărţită
aproximativ egal.
Tendinţa pe termen lung este de scădere a populaţiei şcolare, pe intervalele 3-6 ani,
7-14 ani.

Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie
Rata abandonului timpuriu în România a scăzut in perioada 2000-2006 de la 22,3% la
19 %, dar se mentine ridicat in raport cu media europeana in 2006 - 15,3% si tinta 2010, care
este 10%.
Numărul mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen
limitează capacitatea educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul
tinerilor, bagajul de competenţe şi cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul
vieţii. Pentru evitarea acestui fenomen sunt necesare următoarele :
Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii; • Activităţi de tip " Şcoala după şcoală", învăţarea asistată şi educaţie
remedială ;
Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie
a celor care au părăsit şcoala timpuriu ,inclusiv programe de tip" A doua şansă în
educaţie ";
Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare , orientare, consiliere şi
dezvoltare personală;
Procentul elevilor cu nivel scazut al competentelor de citire/lectura ( PISA)
Rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 15 ani) arată
faptul că procentul de persoane cu un nivel scăzut al competenţelor în acest domeniu din UE
creşte tot mai mult per ansamblu, ţara noastră situându-se pe ultimele locuri. Persoane cu un
nivel scăzut al competenŢelor în materie de citit (în vârstă de 15 ani) pe scara de alfabetizare
la citire/lectură (PISA) în UE în 2000 şi 2006
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IV.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
IV.2.1.Politica educaţională
Dacă învăţământul este o prioritate naţională, prioritatea învăţământului este
asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională. Calitatea reprezintă un prag către
care tinde orice copil/elev pentru a avea competenţe de bază în integrarea într-un nou ciclu.
Pornind de la elementele care trebuie luate în considerare:
priorităţile şi politicile la nivel naţional, regional şi local,
dimensiunea actuală şi cea anticipată a pieţei muncii,
activităţile desfăşurate de alte şcoli şi furnizorii de programe de formare profesională
din regiune,
performanţa educaţională a şcolii, raportată la performanţa altor şcoli,
partenerii actuali şi cei potenţiali,
Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu” aplică politica educaţională a ministerului educaţiei
privind învăţământul preuniversitar. Pentru aceasta liceul şi-a stabilit obiectivele în
concordanţă cu priorităţile şi strategia ministerului educaţiei privind asigurarea calităţii şi a
accesului la educaţie.
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Ţinând cont de aceste deziderate, la baza activităţii în şcoala noastră a
stat asigurarea calităţii şi eficientizarea procesului instructiv-educativ. Un rol important l-a
avut planul managerial de dezvoltare a liceului, colaborarea intre scoala si autoritatile locale,
parinti, precum si cu ceilalţi factori responsabili.
Demersul didactic a avut ca scop crearea unor valori reale care sa inscrie Liceul GrecoCatolic “Inochentie Micu” printre şcolile cu rezultate bune, prin măsurarea valorii adăugate
a progresului individual al fiecărui copil, asigurând nu numai calitatea dar şi echitatea în
educaţie.

IV.2.2. Diagnoza instituţională
Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu” a ocupat întotdeuna un loc special în reţeaua şcolară
a judeţului Cluj fiind singura instituţie confesională romano-catolică de învăţământ liceal.
Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu” cu o experienta de peste 68 ani in domeniul
educatiei, desfasoara un invatamant de calitate avand ca etaloane de cultura, civilizatie si de
existenta, valentele occidentale. El ofera un program de educatie în conformitate cu programa
şcolară elaborată de Ministerul Educaţiei. Pe lângă aceasta, oferim elevilor CDS-uri care prin
programa şcolară încurajează creativitatea si

dezvoltarea caracterului astfel încât la

absolvirea liceului fiecare elev va fi suficient de pregătit pentru a face faţă exigenţelor pieţei
muncii.
În centrul analizei noastre permanente au stat şi vor sta grupurile ţintă: elevii, profesorii,
părinţii. În cadrul şcolii pot fi evidenţiate mai multe grupuri de interese, cu statut de echipă,
subordonate în totalitate interesului general al liceului. Se menţionează în acest sens: comisia
pentru evaluarea şi asigurarea calităţii, comitetele de părinţi la nivelul claselor, consiliul
reprezentativ a părinţilor, consiliul profesoral, consiliul de administraţie, comisii
metodice/educative.
Între aceste echipe, constituite conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, respectiv Regulamentul intern (personalizat), va
exista interacţiune şi comunicare instituţională continuă

care functioneaza conform

organigramei .
Punctele forte care justifica oportunitatea si personalizeaza Liceul Greco-Catolic
“Inochentie Micu”, la nivelul invatamantului clujean, sunt:
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 Implicarea activa a elevilor in procesul de invatare cat si la
nivelul activitatilor extracurriculare.
 Desfasurarea activitatii in spatii moderne, proprii, cu o diversificata baza
materiala (mobilier, mijloace audio-vizuale, material didactic, auxiliare
curriculare, , sala de mese, loc de joacă în aer liber, adaptata la nivelul de varsta
a copiilor precum si activitatilor specifice.
 Cooperarea cu parintii atat in desfasurarea activitatii curriculare cat si
extracurriculare acordându-se o importanţă deosebită tuturor aspectelor
dezvoltării elevului;
 Promovarea integrarii , prin programe speciale, a elevilor cu nevoi speciale.
Programele educaţionale desfasurate intr-un mediu cald si stimulativ vor duce la
dezvoltarea imaginii pozitive a fiecărui elev despre el însuşi. Structurarea lor il va ajuta pe
elev să înveţe să devină independent, şi să-i ofere acestuia siguranţă. De asemenea va motiva
fiecare elev să atingă excelenţa în tot ceea ce întreprinde si-l va ajuta sa fie fericit şi să aibă
sensul împlinirii şi al succesului.
In acest context programele educationale ale instituţiei noastre au la bază concepte
moderne în sistemul de educaţie din România.
Liceul Greco-Catolic “Inochentie Micu”având sediul pe strada Moţilor nr. 24
considerăm că este bine situată, în apropierea mijloacelor de transport în comun, permiţând
familiilor care nu beneficiază de mijloace proprii de transport accesul la unitatea noastră.
Pentru spaţiul în care inv. primar îşi va desfăşura activitatea s-a obţinut Autorizaţia sanitară
de funcţionare nr. 47847/17.07.2013 deci îndeplineşte condiţiile precizate în Ordinul nr. 1955
din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru
ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.
Confortul termic este asigurat prin centrală termică proprie, apa este asigurată prin
racord la reţeaua publică. Condiţiile de iluminat sunt corespunzătoare, unitatea fiind
racordată la reţeaua publică, iluminatul şi ventilaţia realizându-se atât natural, cât şi
artificial.

IV.2.3. Strategia privind resursele curriculare
La toate nivelele de învăţământ se va aplica curriculumul naţional:
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-grupa pregatitoare: se vor respecta:
1. Programele pentru grupa pregătitoare conform Ordinului MECTS nr. 3656/
29.03.2012

-învăţământul primar : se vor respecta:
1. Ordin nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ
pentru învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea Planurilor cadru
de învățământ pentru învățământul primar;
2. OMECTS nr. 3654 din 29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de
învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa
pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilorcadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale
- clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a;
3. Ordin nr. 3418/2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul
primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a;
4. OMECTS nr. 3656 din 29.03.2012 privind aprobarea programelor şcolare pentru
clasa pregătitoare din învăţământul primar;
5. Anexa la ordinul ministrului educat iei s i cercetari i nr. 5286 / 09.10.2006programe şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi orientare –clasele I-IV;
6. Programa şcolară pentru disciplina opţională educaţie europeană (Curriculum la
decizia şcolii pentru învăţământul primar) aprobată prin Ordinul 5208/25.09.2006;
7. ORDIN nr. 3919/20.04.2005 cu privire la aprobarea noilor programe şcolare
pentru clasa a IV-a;
8. ANEXA 3

la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5198/ 01.11.2004

privind disciplinele:Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Educaţie fizică, Limbi
străine, Limba şi literatura română, Ştiinţele naturii, Matematică,Educaţie Fizică,
Educaţie Tehnologică
9. ANEXA 1.1. la Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5198 / 01.11.2004
privind PLANUL -CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU CLASELE a III-a – a
IV-a, pentru învăţământul în limba română;
10. Programe şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate-aprobate
prin Ordinul 4496/11.08.2004;
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11. Planul cadru ANEXA 1 la Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului nr. 4686/ 05. 08.2003,privind aprobarea Planului-cadru de
învăţământ

pentru clasele I – a II-a, pentru disciplinele: educaţie plastică,

Educaţie muzicală, Educaţie Fizică, Limba română, matematica, Cunoaşterea
mediului, Abilităţi practice;
12. Programa a fost aprobata prin Ordin al Ministrului Educatiei nr. 4686 /
05.08.2003-programe revizuite;
13. Activităţi trans-disciplinare, clasele I şi a II-a, anexa 6 la OMEdC nr.
4686/05.08.2003;
14. Ordinul nr. 4301 din 22.08.2001, referitor la aprobarea programelor şcolare de
Ştiinte pentru clasele a III-a–a IV-a.

-învăţământul gimnazial: se vor respecta
1. Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001-pentru aprobarea planurilor cadru;
2. Anexa 4 la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5097/09.09.2009privind disciplinele din planul cadru;
3. Anexa la ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5286 / 09.10.2006- programe
şcolare pentru Aria Curriculară Consiliere şi orientare;
4. Programa şcolară pentru disciplina opţională "Educaţie financiară", curriculum la
decizia şcolii pentru gimnaziu, anexa 1 la OMECTS nr. 5817/06.12.2010;
5. Programa şcolară pentru disciplina Educaţie economică (Curriculum la decizia
şcolii)-aprobată prin Ordinul 4730/22.09.2004;
6. Programe şcolare pentru disciplina opţională Educaţie pentru sănătate-aprobate
prin Ordinul 4496/11.08.2004;
7. Programa şcolară pentru Cultură civică, clasele a V-a şi a VI-a-aprobată prin
Ordinul 4921/22.09.2003;
8. Ordin nr. 3774/22.04.2008 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina
opţională "Educaţie interculturală" (curriculum la decizia şcolii pentru
învăţământul gimnazial).
În vederea dezvoltării-proiectării curriculumului la decizia şcolii(CDS), la nivelul
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Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

exista

elaborata o

procedură care prezinta etapele de elaborare, aprobare şi atribuire a unui opţional. Prin
această procedură s-a stabilit modul de realizare a activităţii, compartimentele şi persoanele
implicate în desfăşurarea activităţii. Etapele strategiei de dezvoltare-proiectare a CDS-ului
sunt:
1. Elaborarea unui chestionar pentru identificarea nevoilor şi intereselor de formare
ale elevilor;
2. Depunerea ofertelor de către cadrele didactice;
3. Eleborarea ofertei de discipline opţionale la nivelul şcolii;
4. Exprimarea opţiunilor de către părinţi şi elevi;
5. Aprobarea şi validarea ofertei disciplinelor opţionale;
6. Avizarea programelor opţionale.
Toate aceste etape vor fi justificate prin procese verbale întocmite la nivelul comisiilor
metodice, consiliului profesoral, consiliului părinţilor şi consiliului de administraţie. Pentru
eficientizarea activităţii de elaborare, aprobare şi atribuire a unui opţional procedura va fi
însoţită de o schemă flux a documentelor.
Vom oferi la început de an şcolar opţionalele aprobate prin ordin al ministrului
educaţiei la care vom adăuga:
-învăţământ primar:
1. Matematica distractivă
2. Literatură pentru copii
-învăţământ gimnazial:
3. Literatură pentru copii;
4. Presa-mijloc de educaţie
Privind procesul de predare-învăţare ne dorim ca profesorii noştri să devină din simpli
transmiţători de informaţii, organizatori ai mediului de învăţare, accentul fiind pus pe
implicarea activă a elevului în procesul de predare - învăţare. Această formare participativă
pe care o implică învăţarea activă centrată pe elev, se va regăsi în planurile de lecţie şi în
planificările didactice care au fost adaptate noii viziuni, dar şi în rezultatele la învăţătură. La
clasă, pe lângă faptul că elevii sunt folosiţi ca o resursă, sunt încurajaţi să participe şi să îşi
împărtăşească experienţele, se vor folosesc şi o serie de noi tehnici de învăţare:
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1. problematizare;
2. lucrul în grup;
3. proiecte;
4. chestionare;
5. materiale video;
6. studii de caz;
7. studiul individual, etc.
Activităţile pe care profesorii la întreprind la clasă, se vor desfăşura utilizând:
1. calculatorul şi soft-urile educaţionale pentru diferite discipline;
2. navigare pe internet;
3. aparate, machete, planşe
4. video, casete video si CD;
5. retroproiectoare, videoproiectoare;
6. activităţi de instruire in laboratoare;
7. biblioteca, etc.
Activitatea la clasă se va baza şi pe :
1. curriculum pentru diferitele discipline studiate;
2. ghiduri metodologice pentru profesori şi pentru elevi;
3. materiale didactice auxiliare;
4. fişe de lucru
În dotarea şi elaborarea acestora, profesorii şi elevii şcolii noştri îşi vor aduce o reală
contribuţie. Folosind toate aceste materiale şi resurse didactice care ţin cont de evoluţia
diferitelor domenii, elevii pot aplica propriul lor mod de înţelegere a conţinutului, realizând
„produse intelectuale” (proiecte, desene, eseuri de prezentare, teste, teme). Sub îndrumarea
profesorilor, acestea vor deveni în mare parte resurse didactice pentru generaţiile următoare.
Vom începe activitatea educaţională cu o dotare bună respectând Normativul de dotare
minimală pentru învăţământul primar O.M. 3263/15.02.2006, Normativul de dotare minimală
pentru clasele V-VIII, O.M. nr.3486/23.03.2006 şi cerinţele curriculare ale programelor
şcolare pentru liceu pentru a răspunde standardelor cerute de actul de predare-învăţare.

Evaluarea rezultatelor şcolare
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Activitatea de evaluare a rezultatelor şcolare va răspunde tematicilor:
ce sunt şi cum evaluăm rezultatele şcolare, funcţii ale evaluării rezultatelor şcolare, metode de
măsurare a rezultatelor şcolare, aprecierea rezultatelor şcolare, factori perturbatori ai
evaluării prin notare, implicaţii etice ale evaluării rezultatelor şcolare-în etapa aprecierii. În
etapa de evaluare se vor respecta standardele de evaluare şi criteriile de notare.
Ca strategii de evaluare se vor folosi:evaluarea iniţială, evaluarea formativă, evaluarea
sumativă, evaluarea criterială etc.
Învăţământul primar
Ne propunem ca obiective specifice :


Să răspundă în condiţii optime cerinţelor de şcolarizare a copiilor la acest nivel ;



Să pună bazele formării personalităţii prin însuşirea cunoştinţelor elementare şi a
deprinderilor de citit-scris-socotit, exprimare corectă, orală şi scrisă, a noţiunilor
ştiinţifice, prin cultivarea interesului fată de mediu, a sensibilităţii faţă de valorile
moral-civice, a dragostei faţă de patrie şi trecutul istoric, prin dezvoltarea
armonioasă şi formarea unui comportament civilizat pe baza calităţii morale ;



Să pună bazele formării unei conduite pro- natura ;



Să pună bazele motivaţiei pentru învăţare, disciplină şi frecvenţă ale unui stil de
muncă individuală eficient care să-i asigure succesul şcolar, accederea în treptele
următoare de învăţământ, autoinstruirea ;



Să stimuleze potenţialul creativ al elevilor, al intuiţiei şi al imaginaţiei.

Finalităţile învăţământului primar :


Elevul să dovedească în practica cotidiană un nivel de educaţie corespunzător
vârstei, bazat pe înalte valori morale ;



Elevul să aibă conturată o personalitate armonioasă care să dovedească gândire
creativă, folosirea adecvată a noţiunilor, a modalităţilor de comunicare însuşite,
înţelegerea sensului apartenenţei la un grup şi la o opinie, exprimarea şi
susţinerea argumentată a unor opinii pozitive, capacitate de adaptare la situaţii
diferite, iniţiere în domenii ştiinţifice şi diverse activităţi practice ;
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Elevul să posede cunoştinţele, priceperile şi deprinderile,

dezvoltarea fizică, necesare accederii cu succes în ciclul gimnazial.

Rezultate şcolare-prognoze rezultate şcolare
Învăţământul primar:
Anul şcolar

Procentele calificativelor-raportate la numărul total de elevi
FB

B

S

I

2014-2015

85%

15%

0%

0%

2015-2016

95%

5%

0%

0%

2016-2017

100%

0%

0%

0%

Obiectivele care vor sta la baza organizării şi desfăşurării învăţământului gimnazial vor
determina obţinerea următoarelor rezultate, la nivelul elevilor:


să dispună de capacitati de comunicare eficienta folosind corect limba romana,
limbile straine, limbajul informatic, artistic;



să dispuna de un standard de educatie corespunzator varstei;



să puna in evidenta atitudini pozitive in raport cu mediul social si cwel natural,
toleranta, responsabilitate;



să se poata autoevalua si sa exprime optiune in vederea alegerii carierei in raport
cu potentialul si aspiratiile proprii, cu cerintele comunitatii.
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Învăţământul gimnazial-prognoză - situaţie raportată la numărul total
de elevi
An şcolar

Medii anuale cuprinse între
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

2015-2016

0%

0%

5%

70%

25%

2016-2017

0%

0%

5%

50%

45%

Învăţământul liceal
Activitatea educaţională a urmărit în permanent îndeplinirea obiectivelor specifice ale
învăţământului liceal:


Sa raspunda in conditii optime cerintelor comunitatii locale privind scolarizarea
elevilor in invatamantul liceal in profilurile real (matematica - informatica
intensiv informatica, stiintele naturii) si uman (filologie intensiv franceza,
filologie bilingv engleza, socio-umane bilingv franceza);



Sa determine cristalizarea personalitatii tanarului ca bun cetatean, cu o bogata
cultura generala apta sa devina fundamentul oricarei specializari, deschis si
adaptabil la nou, dinamic, cu putere de discernamant, capabil sa adopte decizii
juste si prompte, sa actioneze rapid si eficient, solidar cu semenii in cauze nobile;



Sa asigure asimilarea fundamentelor stiintei si culturii, accesul la niveluri
superioare ale acestora prin insusirea limbajelor: limba romana, limbi de
circulatie internationala, informatic si estetic, precum si dobandirea unor
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prespecializari catre care se vor orienta dupa absolvirea liceului;


Sa asigure elevilor o conduita cetateneasca specifica societatii democratice, cu
atasament fata de tara, popor si trecutul istoric, fata de valorile moral-civice, cu
sensibilitate fata de problematica umana, natura si mediu;



Sa asigure elevilor parcurgerea continuturilor necesare promovarii examenului
de bacalaureat, continuarii studiilor sau practicarii unei activitati social-utile,

astfel încât să crească eficacitatea realizării finalităţilor liceului:
o Sa posede capacitatea de a reflecta asupra lumii, de a formula si de a rezolva
probleme prin asocierea si relationarea cunostintelor din diferite domenii;
o Sa valorizeze cunostintele, capacitatile, abilitatile si atitudinile in scopul unei
orientari profesionale optime pentru invatamantul superior sau pentru piata
muncii;
o Sa posede capacitatea de integrare in noi grupuri sociale oferite de viata
cotidiana, in sens pozitiv;
o Sa posede competente functionale esentiale pentru reusita in viata:
comunicare in limbajele dobandite, gandire critica, adoptarea deciziilor
optime, rapiditatea in actiuni eficiente, pe baza prelucrarii si utilizarii
contextuale a unor informatii complexe;
o Sa manifeste autonomie in opinii, in tinuta moral-civica;
o Sa manifeste deschidere la nou, la autoinstruire continua, responsabilitate in
viata sociala, atasament fata de munca, de valorile culturii nationale si
universale.

Prognoza va avea la bază rezultatele obţinute de elevi în perioada 2009-2012:
-Ştiinţe sociale
An şcolar

Medii anuale cuprinse între
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

2009-2010

0%

0%

22%

44%

34%

2010-2011

0%

25%

31%

25%

19%

2011-2012

0%

3%

16%

46%

35%

2012-2013

0%

2%

16%

46%

36%

39

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”

2013-2014

0%

2%

16%

45%

37%

2014-2015

0%

1%

10%

50%

39%

2015-2016

0%

0%

10%

50%

40%

2016-2017

0%

0%

10%

50%

40%

Invăţământul teologic
An şcolar

Medii anuale cuprinse între
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10

2009-2010

0%

4%

28%

36%

31%

2010-2011

0%

0%

8%

56%

36%

2011-2012

0%

26%

30%

26%

18%

2012-2013

0%

10%

20%

46%

24%
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2013-2014

0%

5%

25%

45%

25%

2014-2015

0%

2%

20%

48%

30%

2015-2016

0%

0%

10%

50%

40%

2016-2017

0%

0%

10%

50%

40%

Rezultate bacalaureat cu prognozele aferente
Anul şcolar-filiera

Nr.
absolvenţi

2009-

Stiinte sociale

24

Nr. absolvenţi Nr.
elevi Procent
de
prezenţi la ex. promovaţi
la promovabilitate
de bacalaureat examenul
de
bacalaureat
24
24
100%

2010

Teologic

23

23

23

100%

2010-

Stiinte sociale

18

18

17

94,44%

2011

Teologic

19

19

15

78,94%

2011-

Stiinte sociale

28

28

24

85,71%

2012

Teologic

26

26

20

76,92%

2012-

Stiinte sociale

31

31

26

84%

2013

Teologic

32

32

28

87,5%

2013-

Stiinte sociale

20

20

18

90%

2014

Teologic

31

31

28

90%

2014-

Stiinte sociale

28

28

26

93%
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2015

Teologic

25

25

23

92%

2015-

Stiinte sociale

25

25

24

96%

2016

Teologic

25

25

24

96%

2016-

Stiinte sociale

25

25

24

96%

2017

Teologic

25

25

24

96%
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In vederea sustinerii evaluarilor naţionale , scoala noastra a creat
urmatoarele facilitati:


consultatii la disciplinele pentru examen: limba romana, matematica, limba engleză,
limba franceză, istorie, geografie, filosofie.



simularea examenului de bacalaureat cu subiecte unice primite de la ministerul
educaţiei sau propuse de catre profesorii scolii;



informarea parintilor in cadrul sedintelor cu privire la prevederile Regulamentului de
organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat;



analiza rezultatelor de la examenul de bacalaureat in cadrul sedintelor cu parintii;

Fata de rezultatele obtinute la nivelul judetului Cluj, situaţia procentului de promovabilitate
se prezintă astfel:
Anul şcolar

Procent promovabilitate la Procent

promovabilitate

nivel judeţean

Liceul Greco Catolic

2009-2010

65%

100%

2010-2011

54,07%

87%

2011-2012

54,31%

81%

Concluzii:
-Calitatea metodelor de evaluare aplicate, unele elaborate la nivelul comisiilor metodice, a
reuşit să stimuleze învăţarea eficientă şi să motiveze elevii, în special din clasele finale.
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-Evaluările din timpul anilor şcolari trebuie care au reflectat cunoştinţe, capacităţi,
competenţe ale elevilor s-au pliat pe cerinţele examenelor de ieşiri din sistem pentru a se evita
supraaprecieri care nu sunt în avantajul nimănui sau subaprecieri care pot alimenta stări de
nemulţumire sau scăderea motivaţiei pentru unele discipline de studiu.
-Evaluarea a fost unul din aspectele esenţiale ale actului didactic şi a constituit aspectul
cel mai elaborat la nivelul comisiilor metodice contribuind la educarea, formarea
competenţelor solicitate de un învăţământ de calitate în şcoala noastră.
Rezultate la olimpiade, concursuri judeţene, interjudeţene, naţionale
În perioada anilor 2009-2012 elevii liceul au participat la olimpiade şi concursuri judeţene,
interjudeţene şi naţionale. Au participat 81 de elevi din care concursuri judeţene 29,
concursuri naţionale 6, olimpiade judeţene 38 şi olimpiade naţionale 14. Premiile obtinute au
fost: un premiu 1 judeţean, 1 premiu II naţional şi o menţiune naţională.
Ne propunem ca pe perioada prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională

numărul

participanţilor ca şi numărul premiilor să crească, respectiv numarul participanţilor să fie de
cel puţin 30 iar premiile la nivel judeţean să fie de cel puţin 10% din cei care participă.
Rezultatele deosebite cu care ne mândrim sunt rodul eforturilor unui colectiv didactic
remarcabil, a unor profesori de excepţie care se evidenţiază printr-o mare experienţă
didactică, printr-o intensă activitate de pregătire a elevilor pentru performanţa şcolară dar şi
prin activitatea ştiinţifică.
În vederea evaluarii rezultatelor şcolare, la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal,
se vor avea în vedere următorii descriptori de calitate:


Fiecare cadru didactic poate descrie pentru fiecare clasă şi educabil punctele tari şi
cele slabe privind realizarea obiectivelor curriculare;



Cadrele didactice folosesc cu precădere stimulentele pozitive (lauda, încurajarea etc.).



Autoevaluarea şi inter-evaluarea educabililor sunt folosite sistematic în activităţile de
învăţare pentru stimularea interesului de cunoaştere prin utilizarea strategiilor
didactice specifice nivelului de învăţământ;



Rezultatele şcolare, inclusiv la evaluările de parcurs, sunt înregistrate şi comunicate
educabililor şi, după caz, părinţilor; Instrumentele de evaluare vor fi sunt relevante
pentru toţi elevii prin gradarea dificultăţii itemilor şi definirea clară a descriptorilor
de performanţă pentru fiecare calificativ;



Asigurarea unui progres privind rezultatele şcolare raportate atat la Sistemul Naţional
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de Indicatori privind Educaţia (SNIE) cât şi la rezultatele din anii precedenţi.
Monitorizarea şi diseminarea rezultatelor învăţării vor avea la bază procedura „Performanţa
şi evoluţie şcolară”.
Alături de performanţele şcolare vor fi evaluate şi performanţele obţinute în
activităţile extracurriculare.
Activitatile educative şi extracurriculare s-au desfasurat pe baza unor proiecte educationale la
nivel de scoala care au urmărit cultivarea la elevi a acelor valori si atitudini benefice pentru
societate si integrarea lor in societate: sa se raporteze unul la celalalt ca membrii egali ai
comunitatii, sa se poarte civilizat, sa-si asume responsabilitati in ceea ce priveste colaborarea
cu ceilalti colegi.
Activitățile educative s-au realizat în conformitate cu programa activităților educative, cu
normele impuse de Ministerul Educaţiei, cu nevoile reale ale elevilor urmărindu-se alinierea
managementului educativ intern la cerințele aquisului comunitar în paralel cu creșterea
calității în domeniul educației și punerea în practică a curricumului național și local.
In cadrul activitatilor educative şi extracurriculare s-a urmărit:


Menținerea rolului educativ al orelor de orientare și consiliere.



Ameliorarea relației școală-familie-comunitate locală.



Optimizarea relației dintre diriginte și elevi, dintre elevi și corpul profesoral, dintre
diriginte și corpul profesoral.



Sensibilizarea elevilor la valorile naționale și europene.



Diversificarea activităților extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spațiu
educativ prielnic, în defavoarea străzii.



Dezvoltarea sentimentelor de respect față de valorile artistice, autentice și cultivarea
simțului estetic.



Prevenirea actelor de delicvență juvenilă și eliminearea violenței verbale și atitudinale
ale elevilor.



Optimizarea percepției diriginților asupra orelor de consiliere.



Întărirea legăturilor dintre școală și familie.



Implicarea elevilor în concursurile de proiecte educative.



Orientarea profesională a elevilor.



Reducerea absenteismului școlar.
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Educația moral-civică a elevilor.

Pregătirea elevilor pentru a răspunde corect și a se comporta normal în situații limită
(incendii, cutremure, inundații, alte calamități) și pentru a cunoaște legislația rutieră.



Educația pentru sănătate a elevilor.



Educația ecologică a elevilor.

Aceste activitati au cerut o implicare din partea elevilor.
Activitatile extracurriculare desfasurate la nivelul şcolii sunt prezentate mai jos:


pentru cunoașterea patrimoniului cultural naţional şi european s-au organizat mai
multe excursii:

ANUL ȘCOLAR

LOCUL UNDE S-A ORGANIZAT

TEMATICA

EXCURSIA
2009 – 2010

Sibiu, Bran, Peleș, Râșnov și Sighișoara.

Orașele
medievale din
Transilvania

Maramureșul Istoric
Borșa Cascada cailor, Moisei, Bârsana,
2010 – 2011

Cimitirul vesel, Ieud, Sighet Memorialul

Comunicarea

Durerii
Baia Mare- Muzeul de minerologie și
planetariu
2012 – 2013


Salina și Cheile Turzii

Minunile naturii

pentru educaţia pentru sănătate, pentru protecţia mediului, pentru educaţia

moral-civică, pentru manifestările aniversare, comemorative și omogiale s-au elaborat diferite
proiecte educaţionale în parteneriat cu diverse instituţii din sistemul de învăţământ şi din
comunitatea locală care au avut ca scop aigurarea accesului tuturor elevilor .
Aspecte din cadrul activităţilor desfăşurate:
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Obiectivele care vor fi urmărite la nivelul activităţii extracurriculare sunt:
1. Utilizarea potenţialului activităţilor extracurriculare ca mijloc complementar de
integrare socială şi participare activă a elevilor în comunitate;
2. Recunoaşterea activităţilor extracurriculare ca dimensiune semnificativă a
politicilor naţionale şi europene în acest domeniu;
3. Consilierea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor extracurriculare pe baza
criteriilor şi indicatorilor de calitate;
4. Deschiderea şcolii spre comunitate şi întărirea parteneriatului educaţional.
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Direcţii de acţiune:
1. Restructurarea activităţilor extracurriculare în funcţie de priorităţile în educaţie la
nivel local, judeţean şi naţional;
2. Realizarea de proiecte de dezvoltare comunitară.
Activităţile extracurriculare vor fi planificate cu implicarea cadrelor didactice, a
elevilor, a părinţilor şi a

altor membri ai comunităţii, vor fi popularizate în rândul

personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi prin
diverse metode: pliante, afişe, articole în presa locală, pe site-ul şcolii, articole în revista şcolii.
Ne propunem să participăm la activităţile extracurriculare iniţiate de Inspectoratul
Şcolar Judeţean Cluj, de Ministerul Educaţiei Nationale , Casa Corpului Didactic şi de alte
instituţii de învăţământ. La nivelul şcolii, conform cerinţelor metodologiei activităţii de
dirigenţie vom organiza şi desfăşura activităţi extracurriculare la care să participe şi elevii şi
părinţii. Toate activităţile vor fi structurate sub formă de proiecte cu diferite conţinuturi:
cultural, artistic, spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv etc. Nu vor lipsi excursiile,
drumeţiile, spectacole, concursuri şcolare, serbări, festivităţi etc. Ne propunem ca an de an
numărul activităţilor extracurriculare să crească in fiecare an şcolar faţă de anul precedent.
Rezultatele activităţilor extracurriculare vor fi prezente, an de an, în oferta şcolii şi
permanent se va analiza impactul acestor activităţi asupra grupurilor-ţintă.
Ca activităţi extracurriculare la nivelul şcolii vom promova programul After School
care va cuprinde diverse cluburi:
o Clubul de engleză – elevii vor avea oportunitatea de a-şi dezvolta cursivitatea în
vorbire cât şi să se simtă încrezători în cunoştinţele lor;
o Clubul de înot: programul acestui club răspunde nevoii de mişcare şi sport a
elevilor, apa fiind un mediu protector si stimulant datorită gravitaţiei
inexistente. Obiectivele urmărite de antrenor în cadrul programului de înot
sunt: adaptarea în mediul acvatic, dezvoltarea coordonării mişcărilor,
dezvoltarea echilibrului atât fizic cât şi psihic, integrarea în grup şi socializarea,
formarea şi dezvoltarea unor importante calităţi moral-volitive şi anume:
curajul, voinţa, perseverenţa;
o Clubul de artă - Obiectivele urmărite în cadrul programului sunt: deprinderea
unor tehnici specifice artei picturale, cunoaşterea culorilor primare, a culorilor
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secundare şi a non-culorilor, dezvoltarea capacităţii creatoare a copiilor,
educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, dezvoltarea simţului practic
şi estetic, stimularea expresivităţii şi creativităţii prin desen, pictură.
An de an , în funcţie şi de cerinţele elevilor şi părinţilor vom diversifica paleta
activităţilor After School şi vom creşte numărul cluburilor, cu cel puţin un club/an şcolar.
Prin activităţilor curriculare şi extracurriculare ne propunem ca, în parteneriat cu
părinţii, să creăm un cadru propice formării unei personalităţi armonioase, creative, centrate
pe valorile perene universale. Aceasta, pentru că nici o politică educaţională savantă nu stă în
picioare dacă nu i se oferă siguranţă elevului şi posibilitatea de a se manifesta liber şi creativ,
de a-şi exprima talentele în prezent pentru a-şi implini visurile în viitor.
În vederea evaluarii rezultatelor activitatilor extracurriculare, la nivelul învăţământului
primar, gimnazial şi liceal, se vor avea în vedere următorii descriptori de calitate:
 Participarea cadrelor didactice, a educabililor, a părinţilor şi a altor membri ai comunităţii
la activităţile extracurriculare a crescut numeric şi procentual în fiecare an şcolar;
 Participarea educabililor la activităţile extracurriculare se realizează în procente
superioare faţă de etapa anterioară;
 Numărul de colaboratori şi/sau sponsori ai acţiunilor extracurriculare a crescut numeric
prin acţiuni de conştientizare a importanţei eforturilor comune;
 Creşterea numărului de participanţi activi din rândul beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai
actului educaţional printr-o gestionare eficientă a parteneriatelor educaţionale şi a
proiectelor cu finanţare;
 Activităţile extracurriculare au o contribuţie directă şi efectivă la realizarea scopurilor şi
obiectivelor stabilite prin politicile educaţionale şi documentele programatice de la nivel
naţional, judeţean sau local;
 Realizarea unei analize de progres in urma efectuării activităţilor extracurriculare;
 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare se face prin comparaţie cu rezultatele
din anii anteriori, iar proiectarea activităţilor pentru etapa următoare se face în concordanţă
cu scopurile şi obiectivele politicilor educaţionale de la nivel local, judeţean şi naţional.

IV.2.4. Strategia privind resursele umane
Analiza se va referi la toţi beneficiarii organizaţiei şcolare din Liceul Greco-Catolic
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„Inochentie Micu”:părinţi, elevi şi profesori. Resursele umane fac trimitere la
populaţia şcolară liceului şi la cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi personalul
nedidactic.

a. Managementul personalului de conducere, didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
În fiecare an şcolar:


Numirea directorului şcolii s-a făcut în conformitate cu Legea Învăţământului/Legea
educaţiei naţionale şi cu Statutul personalului didactic;



Statul de funcţiuni a cuprins necesarul de personal didactic, didactic

auxiliar şi

nedidactic pentru funcţionarea liceului, în funcţie de planul de şcolarizare realizat, de
specializările existente în oferta educaţională, de numărul laboratoarelor, de
curriculum la decizia şcolii avizat de consiliul profesoral şi aprobat de consiliul de
administraţie.


Acoperirea cu personal didactic calificat a fost

de minim 85% şi acoperirea cu

personal didactic titular angajat a fost de cel puţin 50%.
An scolar

Număr
total de
cadre
didactice

Număr
de norme
întregi/
posturi

Număr
de
titulari

Număr de cadre
calificate/procent
din număr de
cadre didactice

Modalitatea angajării pe
post (concurs detaşare,
suplinire, transferexprimare numerică)

7

Număr de cadre
didactice cu norma
de bază în unitatea
de învăţământ/
procent din număr
de persoane/norme
întregi, după caz
13/72,2%

2009-2010

18

8

18/100%

18

8

11/61,1%

9

18/100%

2011-2012

18

8

13/72,2%

9

18/100%

2012-2013

18

8

13/72,2%

11

18/100%

2013-2014

19

9

14/73,6%

12

19/100%

2014-2015

20

10

15/75%

13

20/100%

2015-2016

24

12

18/75%

14

24/100%

2016-2017

26

14

20/76,9

15

26/100%

7 concurs, 1 transfer,
10 suplinitori
8 concurs, 1 detaşat,
9 suplinitori
8 concurs, 1 detasat,
9 suplinitori
8 concurs, 3 transfer,
7 suplinitori
9 concurs, 3 transfer,
7 suplinitori
10 concurs, 3 transfer,
7 suplinitori
10 concurs, 3 transfer,
9 suplinitori
12 concurs, 3 transfer,
7 suplinitori

2010-2011
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Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic cu pregătire corespunzătoare
postului pe care îl ocupă, în conformitate cu legislaţia în vigoare, a fost de minim 75%;
normarea personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic s-a realizat
conform

Legii

bibliotecilor,

O.M.3250/1998

împreună

cu

Notificarea

nr.44990/28.12.1999 privind normativele actualizate de personal didactic auxiliar şi de
personal de administraţie din învăţământul preuniversitar salarizat de la bugetul de
stat şi a H.G.281/1993.
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-didactic auxiliar:

Anul
şcolar

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Categorie de personal

Pedagog
Supravegh. de noapte
Administrator II
Bibliotecar
Secretar
Pedagog
Supravegh. de noapte
Administrator II
Bibliotecar
Secretar
Pedagog
Supravegh. de noapte
Administrator II
Bibliotecar
Secretar
Contabil
Pedagog
Supravegh. de noapte
Bibliotecar
Administrator II
Secretar
Contabil
Pedagog
Supravegh. de noapte
Bibliotecar
Administrator II
Secretar
Contabil
Pedagog
Supravegh. de noapte
Bibliotecar
Administrator II
Secretar
Contabil
Pedagog
Supraveghetor de
noapte
Bibliotecar
Administrator II
Secretar
Contabil

Nr de
persoa
ne
înca
drate

Nr. de
norme
pentru
fiecare
categorie
de
personal

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0.50
0.25
0.25
1
1
0.50
0.25
0.25
1
1
0.50
0.25
0.50
0.25
1
1
0.25
0.50
0.50
0.25
1
1
0.25
0.50
0.50
0.25
1
1
0.25
1
0.50
0.25
1
1

1
1
1
1

0.5
1
0.75
0.25

Numărul de personal este:
sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal
X
X

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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2016-2017

Pedagog
Supraveghetor de
noapte

1
1

1
1

Bibliotecar
Administrator II
Secretar
Contabil

1
1
1
1

0.5
1
0.75
0.25

X
X
X
X
X
X

-nedidactic
Anul
şcolar

20092010
20102011
20112012
20122013
20132014
20142015
20152016
20162017



Număr
de
persoane
încadrate

Număr de
norme
pentru
fiecare
categorie
de
personal

Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I

1
2
1
2

0.50
2
0.50
2

Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I
Muncitor II
Ingrijitor I

1
2
0
2
1
2
1
2
1
2
1
2

0.50
2
0.50
2
0.50
2
0.50
2
0.50
2
0.50
2

Categorie de
personal

Numărul de personal este:
sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

peste
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aplicarea criteriilor, metodologiei şi instrumentelor de evaluare periodică a
personalului şcolii pe baza unor reglementari interne corelate cu legislaţia în vigoare.



Elaborarea fişelor de post cu stabilirea responsabilităţilor specifice activităţii
educaţionale la nivelul şcolii.
În cadrul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, având în vedere

propunerile din Consiliul Profesoral au fost elaborate proceduri interne de management al
resurselor umane: Autoevaluarea activităţii personalului grădiniţei, Evaluarea şi asigurarea
calităţii personalului angajat.
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Pe baza acestor proceduri a fost monitorizată şi evaluată prestaţia
pedagogică

a

cadrelor

didactice

în

timpul

orelor

de

curs

şi

la

activităţile

extraşcolare/extracurriculare şi activitatea personalului didactic auxiliar şi nedidactic (criterii
de evaluare: pregătirea profesională impusă ocupantului postului, experienţa necesară
executării operaţiunilor specifice postului, dificultatea operaţiunilor specifice postului,
responsabilitatea implicată pe post, sfera de relaţii(de a intra în relaţii, de a răspunde).
Succesul unei instituţii de învăţământ este condiţionat de măsura în care personalul
acţionează unitar pentru atingerea obiectivelor strategice care stau la baza dezvoltării
instituţionale. O dezvoltare de succes a şcolii nu se poate realiza în afara unei politici de
personal eficiente, deschise către inovaţie şi schimbare care să funcţioneze în conformitate cu
respectarea strictă a criteriilor etico-morale şi profesionale de apreciere, de distribuire şi de
promovare a cadrelor. Calităţile profesionale ale personalului didactic, gradul de angajare al
acestora în îndeplinirea responsabilităţilor privind educarea elevilor reprezintă pionii
principali în procesul de învăţământ. Interesată de calitatea şi efectele procesului educativ din
şcoala este conducerea şcolii, dar în prezent aceasta este lipsită de orice drept de decizie în
legătura cu numirea şi salarizarea personalului.
În acest context Liceul Greco Catolic „Inochentie Micu”- Cluj Napoca îşi propune
prin acest Proiect de Dezvoltare Instituţională, îşi propune având în vedere viziunea,
misiunea, valorile, scopurile şi obiectivele instituţiei dezvoltarea eficientă a unor domenii
precum: atragerea resurselor umane necesare conform ofertei educaţionale, dezvoltarea
resurselor umane existente, motivarea lor, menţinerea resurselor umane care corespund
cerinţelor organizaţionale, prin aplicarea unei strategii şi a unor politici la nivelul resurselor
umane. Acestea reprezintă scopurile politicii de personal.
Prin planul operaţional, ataşat acestui Proiect de Dezvoltare Instituţională

sunt

stabilite acţiunile care trebuie realizate pentru atingerea scopurilor politicii de personal.
Alături de politici şi strategie (vizează efectivul, calitatea personalului, nevoia de asigurare cu
resurse umane care să răspundă activităţii educaţionale a şcolii), la nivelul instituţiei noastre
au fost elaborate şi vor fi elaborate Proceduri(activităţi concrete şi detaliate) în vederea
urmăririi strategiei şi a atingerii obiectivelor propuse.
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Privind managementul resurselor umane, în perioada prezentului
Proiect de Dezvoltare Instituţională, se vor avea în vedere descriptorii de calitate din
standardele de referinţă în contextul în care instituţia noastră nu numai că îşi va completa
activitatea educaţională cu noi nivele de învăţământ ci îşi va îmbunătăţi calitatea serviciilor
educaţionale. În acest context ne propunem:


Optimizarea şi revizuirea periodică a politicilor de personal;



Politicile de personal vor fi revizuite de către membrii consiliului de
administraţie în funcţie de proiectul planului de şcolarizare la ciclul
primar/ciclul gimnazial/ciclul liceal, de oferta educaţională, de viziunea şi
misiunea şcolii şi vor fi aplicate;



Procedurile interne de management al resurselor umane, utilizate pentru
îndrumarea, controlul, motivarea şi evaluarea cadrelor didactice, vor fi
elaborate şi aplicate în funcţie de aspectele sesizate în timpul monitorizărilor şi
de părerile grupurilor de interese din cadrul unităţii de învăţământ;



Procedurile privind coordonarea activităţilor serviciilor auxiliare: secretariat,
administrativ, contabilitate, în funcţie de specificul fiecărui compartiment şi
procedurile privind coordonarea activităţilor personalului nedidactic, vor fi
precizate în regulamentul intern al şcolii şi vor fi aplicate continuu şi vor fi
revizuite anual.

b. Comisii metodice şi de lucru
Cadrele didactice, în fiecare an şcolar, sunt organizate în comisii metodice şi comisii de
lucru pe probleme. La nivelul şcolii s-au constituit următoarele comisii:
1. Comisia:Limba şi comunicare
2. Comisia:Matematică şi ştiinţe
3. Comisia:Om şi ştiinţe
4. Comisia:Tehnologii
5. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității
6. Comisia pentru formare și dezvoltarea profesională continuă
7. Comisia pentru curriculum și Bibliotecă
8. Comisia pentru oferte educaționale
9. Comisia pentru activități extra curriculare, imagine și festivități
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10. Comisia de disciplină și securitate în școală
11. Comisia diriginților
12. Comisia pentru întocmirea orarului
13. Comisia AEL
14. Comisia pentru sănătatea și securitatea muncii
15. Comisia pentru planificarea tezelor
16. Comisia pentru verificarea cataloagelor și a ritmicității notării.
17. Comisia pentru inventar
18. Comisia pentru internat și cantină
19. Comisia pentru acordarea burselor și „Bani de liceu”.
20. Comisia pentru colectarea selectivă a deșeurilor.
Comisiile metodice şi de lucru sunt înfiinţate în acord cu legislaţia în vigoare; în fiecare an,
ele şi-au fundamentat activitatea pe o analiză de nevoi educaţionale şi de formare şi şi-au
desfăşoară activitatea după un plan operaţional propriu în acord cu direcţiile de acţiune din
Proiect de Dezvoltare Instituţională în care sunt prevăzute acţiuni, responsabilităţi şi un
calendar de acţiune.
Fiecare comisie metodică are:


un program operaţional pentru realizarea activităţilor metodice la nivelul şcolii, al
localităţii şi la nivel judeţean în care sunt prevăzute calendarul şi responsabilităţile
cadrelor didactice;



o evidenţă a participării cadrelor didactice la activităţile metodice de la nivelul
localităţii şi judeţului şi a rezultatelor acestor participări;



un portofoliu metodic în care sunt

colectate rezultatele activităţilor metodice

desfăşurate la nivelul şcolii;


o evidenţă a activităţilor metodice desfăşurate şi a produselor realizate de cadrele
didactice din şcoală.

Începând cu anul şcolar 2013-2014 organigrama şcolii va fi completată cu comisia
metodică a învăţătoarelor iar începând cu anul şcolar 2014-2015 numărul membrilor
comisiilor se va mări prin autorizarea nivelului de învăţământ gimnazial.
La nivelul comisiilor metodice există preocupări de proiectare comună a demersului
didactic uniformizându-se astfel componente didactice esenţiale: obiective operaţionale fixate,
cerinţe minimale de evaluare, realismul strategiei didactice propus. Modul de proiectare,
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chiar dacă în unele situaţii nepersonalizat, a condus la desfăşurarea unor ore
atractive, eficiente care au permis în mai bine de 80% din situaţii, transformarea
conţinuturilor didactice în activităţi de învăţare specifice, în sarcini de muncă independentă,
corect şi obiectiv comensurabile.
Din rapoartele comisiilor metodice s-a constatat că activităţii de evaluare i s-a acordat
o atenţie deosebită. Calitatea metodelor de evaluare aplicare, unele elaborate la nivelul
comisiilor, a reuşit să stimuleze învăţarea eficientă şi să motiveze elevii, in special din clasele
de debut.
Ne propunem, din anul şcolar 2013-2014, să fie întocmite dosarele comisiilor metodice
în format electronic, ceea ce va eficientiza activitatea de proiectare a întregii activităţi a
comisiilor.

c. Formarea continuă a personalului
Resursele umane reprezintă cel mai important capital uman al unei instituţii asigurând
funcţionarea

unui

întreg

sistem

de

procese

care

afectează

performanţele

angajaţilor:conducerea, munca în echipă, comunicarea, delegarea, împuternicirea pe baza
unor valori comune împărtăşite. Spre deosebire de celelalte resurse ale instituţiei, resursa
umană este şi singura generatoare de valoare adăugată şi de creativitate.
Obiectivul principal al managementului resurselor umane a fost gestionarea acestora ceea ce
a dus la eficientizarea activităţii în şcoală. Conducerea şcolii considerând resursele umane
drept resursă strategică a şcolii a avut în vedere pe lângă evaluarea performanţelor
profesionale şi asigurarea perfecţionării profesionale. În fiecare an s-a pornit de la
constituirea comisiei pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă, comisie care a
elaborat şi o procedură în acest sens. Prin decizie a fost desemnat un responsabil al comisiei
care a avut următoarele atribuţii:


Se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea şi formarea
continuă a cadrelor didactice;



Stabileşte, împreună cu conducerea unităţii de învăţământ, nevoile de dezvoltare
profesională şi personală ale angajaţilor;



Colaborează cu profesorii metodişti ai Casei Corpului Didactic Cluj în vederea
soluţionării nevoilor de formare identificate;
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Transmite profesorului metodist responsabil de zonă Raportul cu privire

la impactul programelor de formare şi analiza de nevoi pentru fundamentarea ofertei de
formare;


Promovează oferta de programe şi activităţile Casei Corpului Didactic Cluj la nivelul
unităţii de învăţământ;



Diseminează informaţiile în urma întâlnirilor cu metodiştii Casei Corpului Didactic
Cluj şi cu inspectorul pentru dezvoltarea resursei umane şi mentorat al
Inspectoratului Scolar Judeţean Cluj;



Realizează la nivelul unităţii de învăţământ un spaţiu destinat informării şi
documentării pentru dezvoltare profesională care va conţine legislaţia în vigoare
privind perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice, calendarul
activităţilor de perfecţionare (conform MECTS), precum şi documentele transmise de
către Inspectoratul Scolar Judeţean Cluj şi Casa Corpului Didactic Cluj cu privire la
acest domeniu;



Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliile
profesorale şi de administraţie ale unitãţii de învăţământ;



Consiliază/îndrumă personalul din unitatea de învăţământ în alegerea programelor de
formare şi în întocmirea dosarelor pentru obţinerea gradelor didactice;



Informează cadrele didactice din instituţie dacă este timpul să se înscrie la
perfecţionare periodică / formare continua;



Participă la întâlnirile periodice organizate de Casa Corpului Didactic Cluj;



Preia înscrierile la programele de formare din oferta Casei Corpului Didactic Cluj şi le
transmite profesorului metodist responsabil de program;



Consultă zilnic pagina web a Casei Corpului Didactic Cluj şi informează personalul
despre activităţile şi noutăţile publicate pe site;



Ţine evidenţa programelor de formare continuă/periodică la care au participat
angajaţii;



Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs şi îl predă conducerii
instituţiei;



Realizează împreună cu conducerea unităţii de învăţământ monitorizarea impactului
produs de programele de formare asupra calităţii educaţiei.
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In fiecare an scolar cadrele didactice s-au implicat in activitati de formare
profesionale prin participarea la diferite cursuri in didactica pedasgogiei, didactica
specializarii, managementul clasei, psihologie, prin participarea la simpozioane, conferinte si
prin particparea la grade didactice. De mentionat este faptul ca unele cursuri la care au
participat cadrele didactice au fost parte integranta din proiecte POSDRU: PROIECTUL eFormare.
Privind formarea echipei de management mentionam ca domnul director a obtinut
competente pentru ocupatiile de formator si evaluator de competente profesionale.
Activitatea de formare şi dezvoltare profesională a avut trend ascendent demonstrând
preocuparea permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv-educativ-evaluativ pentru
dezvoltare profesională personalizată.
Concluzionând, în perioada 2009-2012 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor
didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel:


prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;



prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau
a consfătuirilor cadrelor didactice;



prin schimburi de experienţă profesională;



prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau
internaţionale,conferinţe;



prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate în calitate de autori,
coautori sau colaboratori;



prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e-learning;



prin cursuri postuniversitare;



prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/
avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ,
MECTS).

Pentru perioada prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională ne propunem îmbunătăţirea
Strategiei de dezvoltare profesională. Scopul general al Strategiei de formare profesională
este acela de a dezvolta un instrument de pregătire care să susţină politica de formare
profesională a şcolii astfel încât să conducă la îndeplinirea obiectivelor :
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Dezvoltarea unui sistem de formare profesională functional în

concordanţă cu politica de personal şi cea de fomare profesională;


Accentuarea principiului conform căruia fiecare angajat trebuie să beneficieze de
instruire la momentul potrivit;



Conştientizarea întregului personal în privinţa rolului şi importanţei pregătirii
profesionale în dezvoltarea carierei.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv politica de formare profesionala va cuprinde ansamblul
de activităţi: stabilirea necesarului de formare profesională,întocmirea şi aprobarea planului
managerial al comisiei pentru formarea și dezvoltarea profesională continuă,participarea la
cursuri de formare profesională, monitorizarea, prin instrumente specifice, a modului de
aplicare, la nivel de clasă, a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în cadrul
formării,stabilirea de măsuri de îmbunătăţire a activităţii de formare.
Procentual, ne propunem pentru perioada prezentului Proiect de Dezvoltare
Instituţională, următoarea situaţie a formării şi dezvoltării profesionale:
Activitate –formare profesională

Nr.
crt.

Creştere procentualăanuală,în
medie/raportat
la
numărul de cadre
didactice
10%

1.

studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;

2.

activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a 10%
cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor
didactice;
schimburi de experienţă profesională;
5%

3.
4.
5.
6.
7.
8.

participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene,
naţionale sau internaţionale,conferinţe;
implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate în
calitate de autori, coautori sau colaboratori;
participare la cursuri de formare organizate pe platforme
online/ e-learning;
cursuri postuniversitare;

15%
5%
5%
20%

participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare 20%
continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau
perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MEN).
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Strategia, politica şi procedurile de formare şi dezvoltare profesională în
perioada prezentului proiect vor avea în vedere următorii descriptori de calitate care să
conducă la creşterea interesului cadrelor didactice de participare la activităţi de cercetare
ştiinţifică desfăşurată la nivelul unităţii şcolare sau la nivel local, regional, naţional sau
internaţional:


Participarea cadrelor didactice la activităţile metodice desfăşurate la nivel teritorial
(cu lecţii demonstrative, referate, prezentări etc.) va creşte anual

numeric şi

procentual(numărul de cadre didactice participante la activităţile metodice desfăşurate
la nivel teritorial cu lecţii demonstrative, referate, prezentări etc. va creşte cu minim
10% de la o activitate la alta; mai mult de 50% dintre cadrele didactice din şcoală îşi
vor

identifica şi defini propriile nevoi de dezvoltare profesională:implmentarea

curriculumului, realizarea obiectivelor şcolii, pregătire de specialitate, pregătire
meodică, competenţe digitale);


Activităţile metodice abordează teme care reflectă nevoile reale ale elevilor şi oferă
strategii alternative pentru optimizarea procesului didactic;



Minim 50% dintre cadrele didactice va interacţiona sistematic pe teme metodice în
cadru formal şi informal;



Şcoala va analiza periodic percepţia elevilor şi a profesorilor acestora privind modul
în care este reflectat în activitate inovaţia didactică (centrarea pe competenţe, strategii
de evaluare a competenţelor dobândite, formarea comportamentelor rezolutive etc.)

Strategia resurselor umane-elevi
1. Populaţia şcolară
Filiera/profil/sprecializ

Clasa

are
Teoretică/uman/ştiinte
sociale

Vocaţională/teologic(c
ultul Greco catholic)

IX
X
XI
XII
IX
X
XI
XII

Anul şcolar
200920102010
2011
31
29
22
31
20
27
27
20
26
18
19
28
15
24
22
20
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20112012
28
31
31
28
25
20
32
30
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Se constată o medie a numărului de elevi între 20-25 şi nu mai puţin de 15, respectând
cerinţele legislaţiei în vigoare privind formaţiunile de studiu.
Ne propunem ca în perioada 2012-2017, numărul elevilor să fie în medie de 25 la
nivelul fiecărei clase, prin

aplicarea unei

strategii de marketing care va avea ca scop

îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare şi promovare pentru a răspunde mai bine nevoilor şi
cerinţelor elevilor.
Analiza variaţiei de elevi la nivel de filieră şi prognoza(valori medii):

Nivel

2010-

2011-

2012-

2013-

2014-

2015-

2016-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Liceal/Vocaţională 82

99

107

80

80

80

80

80

Liceal/Teoretică

107

118

100

100

100

100

100

20

40

60

80

20

40

60

înv./Filiera

de 20092010

100

Primar
Gimnazial
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Mobilitatea elevilor

Elevi
plecaţi

Elevi
veniţi

Clasa

2009-2010

2010-2011

2011-2012

IX

2-2

1-1

2-3

X

2-3

2-3

0-9

XI

1-5

1-6

3-4

XII

2-0

1-1

0-2

TOTAL

7-10

5-11

5-18

Din situaţia de mai sus se constată că numărul elevilor care au venit în şcoală este mai
mare decât a celor care au plecat din şcoală, ceea ce demonstrează că oferta educaţională este
o ofertă atractivă pentru învăţământul liceal.
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Ne propunem pentru perioada 2013-2017 să implementăm o strategie
de promovare şi marketing cu finalitate de atragere a elevilor bine pregătiţi şi cu potenţial
intelectual ridicat, care îşi doresc să se pregătească în specializările şcolarizate de noi; unul
din rezultatele acestei strategii este ca numărul elevilor plecaţi pe un ciclu de şcolarizare să
fie de maxim 4.
Situaţia absenteismului, cu prognoza pe 2012-2017
Anul şcolar

Număr

total

elevi Număr

total Raport abs./elev

înscrişi

absenţe

2009-2010

182

19808

108,8

2010-2011

192

17363

90,4

2011-2012

230

17836

77,5

2012-2013

227

17800

78,4

2013-2014

230

16000

69,5

2014-2015

240

15000

62,5

2015-2016

280

15000

53,5

2016-2017

320

16000

50

Rata abandonului şcolar/exmatriculări/retragere
Anul şcolar

Număr total elevi Număr
înscrişi

elevi

– Pondere

abandon/exmatriculari

abandon/exmatriculări

2009-2010

182

5

2,74%

2010-2011

197

7

3,5%

2011-2012

225

8

3,55%

2012-2013

180

5

2,77%

2013-2014

200

5

2,5%

2014-2015

240

6

2,5%

2015-2016

280

6

2,14%

2016-2017

320

6

1,87%
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În contextul şcolarizării învăţământului primar şi a învăţământului gimnazial ne
dorim să reducem procentul elevilor care abandonează, se retrag sau din anumite
motive(repetări în nerespectarea regulamentului intern sau a ROFUIP) se impune
exmatricularea. Vom fi în permanenţă la un procent mult mai mic decât cel la nivel naţional,
procent care este în medie de 10% şi

65

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”
În urma discuţiilor cu elevii şi părinţii privind abandonul şcolar sau
retragerea din învăţământ a elevilor, s-a constatat ca acestea sunt un rezultat al neglijenţei
părinţilor, a influenţei găştilor din cartier şi, într-un procent mic, a unei atitudini
neprofesioniste a unor cadre didactice.
Chiar dacă avem şi vom avea un procent mic privind abandonul şcolar, în fiecare an
vom iniţia şi derula programe, acţiuni la care să participe elevii, părinţii, cadrele didactice în
scopul conştientizării faptului că viitorul copiilor care renunţă la şcoală se traduce prin
şomaj, sărăcie şi, în cele din urmă, marginalizare.
Distribuţia numărului de elevi pe categorii de burse
Anul şcolar

Număr burse merit

Număr burse studiu

Număr burse ajutor
social

2009-2010

1

3

5

2010-2011

2

3

9

2011-2012

70

-

20

2012-2013

81

-

5

2013-2014

90

10

5

2014-2015

90

20

5

2015-2016

100

20

5

2016-2017

100

20

10
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IV.2.5. Strategia privind resursele materiale-financiare
Activitatea educaţională se desfăşoară şi se va desfăşura în spaţii şcolare respectă
normele de igienă conform prevederile Ordinului MS Nr. 1955 din 18 octombrie 1995,
publicat in Monitorul Oficial Nr. 59 bis din 22 martie 1996 precum şi cerinţele curriculare.
Începând cu anul şcolar 2012-2013, spaţiile şcolare se află pe strada Moţilor nr. 26

La nivelul liceului dispunem de : săli de clasă, capelă, cabinete, cantină, cămin, teren
de educaţie fizică şi sport. În curtea liceului, pe o suprafaţă de 400 mp încep lucrările pentru
un nou corp de clădire al liceului. Astfel, începând cu anul şcolar 2015-2016, prognoza privind
baza materială a liceului este:
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Învăţământ primar
Învăţământ gimnazial şi liceal

Noul corp de clădire unde va
funcţiona învăţământul liceal

Clădirea în care funcţionează
învăţământul liceal şi va funcţiona
învăţământul gimnazial
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Proiectul noului corp de clădire de pe strada Moţilor este:

Clădirile sunt racordate la:
-reţeaua publică de apă-canal;
-reţeaua publică de distribuire a energiei electrice;
-reţeaua publică de telecomunicaţii;
-internet.
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Spaţiile de care dispunem prezentate in imagini, sunt:
Cabinet AEL

Cantină-bucătărie-sala de mese
Caracteristici sala de mese:
-suprafaţă: 200 mp
-capacitate: 100 de locuri
- Serviciul de catering este asigurat de catre angajatii episcopiei, deoarece episcopia
administreaza cantina.
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Internat: 17 camere cu un numar de 60 locuri
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Teren pentru educaţie fizică şi sport
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Capela şcolii

Spaţiul şcolii este dotat cu sistem de supraveghere video, un sistem antiefracţie şi un
sistem de Control acces avizate de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj, prin avizul nr.
781172/VL din 20.03.2013. Aceste soluţii tehnice permit monitorizarea în timp real a
evenimentelor care pot constitui o potenţială ameninţare la adresa siguranţei elevilor, a
personalului şi a bazei materiale a şcolii (infracţiuni, situaţii de urgenţă), facilitând o
intervenţie rapidă şi eficientă în cazul producerii acestora şi îndeplinind totodată un rol de
prevenire a criminalităţii, prin componenta de detecţie şi avertizare la efracţie şi de
supraveghere video.
Supravegherea video se realizeză cu un număr de 24 camere şi are un rol important în
diminuarea absenteismului şi identificarea situaţiilor de nerespectare a regulamentului intern
atât în timpul orelor cât şi în afara lor. De asemenea sistemul antiefracţie este prevăzut cu
buton de panică ceea ce facilitează intervenţia agenţilor de securitate într-un timp foarte
scurt. Sistemul de control acces RESEL asigură accesul controlat în spaţiile protejate de
sistem, asigurând înregistrarea datei şi a orei intrării/ieşirii în/din spaţiile protejate datorită
cardurilor de proximitate personalizate.
Acest sistem antiefracţie va exista şi în noua clădire unde va funcţiona învăţământul
primar.
Elevii şcolii noastre au acees la biblioteca Facultăţii de teologie cu care avem încheiat
un parteneriat. În anul şcolar 2013-2014 va fi înfiinţată biblioteca şcolii în noul corp de
cladire care este în curs de finalizare. Inexistenţa unei biblioteci proprii se explica prin faptul
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că până în anul şcolar 2012-2013 am închiriat spaţii pentru desfăşurarea
activităţii educaţionale în diferite unităţi de învăţământ şi am folosit biblioteca unităţii
respective pentru cultura generală iar pentru specialitate elevii au frecventat biblioteca
Facultăţii de Teologie.

Menţionăm că pentru învăţământul primar există spaţiu unde va fi amenajată
biblioteca iar elevii de la învăţământul gimnazial vor avea acces la biblioteca care se va
amenaja în anul şcolar 2013-2014 în noul spaţiu de pe strada Moţilor nr. 24.
Privind fondul de carte ne propunem:


În anul şcolar 2013-2014, dotarea bibliotecii liceului şi a bibliotecii
învăţământului primar cu necesarul minim conform cerinţelor Legii
bibliotecilor;



În fiecare an şcolar îmbunătăţirea fondului de carte cu cel puţin 25 de volume
de cultură generală şi 50 de volume de specialitate.



În anul şcolar 2015-2016 o să asigurăm o bază de date electronică a bibliotecii
cu posibilitatea accesării on line a acesteia.

Situaţia dotării cu calculatoare
Anul şcolar

Număr calculatoare

Generaţia

2009-2010

57

În procent de 40 % calculatoarele

2010-2011

57

sunt de ultima generaţie.

2011-2012

60

2012-2013

60

În procent de 70 % calculatoarele
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2013-2014

70( inclusiv dotarea pentru vor fi de ultima generaţie până în
învăţământul primar)

2014-2015

anul şcolar 2016-2017.

75( inclusiv dotarea pentru
învăţământul primar)

2015-2016

80( inclusiv dotarea pentru
învăţământul primar)

2016-2017

85( inclusiv dotarea pentru
învăţământul primar)

Dotarea cu echipamente tehnice: pentru desfăşurarea unui proces predare-învăţareevaluare de calitate cu accent pe centrarea pe elev, liceul este dotat cu: imprimantă,
retroproiector, videoproiector, laptop-uri toate achizitionate prin finanţări primite de la
Episcopia Greco Catolică. Pentru desfăşurarea orelor de fizică, chimie, istorie, geografie şi
istorie dispunem de aparatura şi materialele didactice specifice disciplinelor, respectiv:
Set de resorturi cu sticlă gradată şi accesorii

buc

1

Set de 6 dinamometru
Disc pentru compunerea forţelor concurente

buc
buc

1
1

Riglă pentru compunerea forţelor paralele
Disc pentru compunerea momentelor
Cronometru electronic
Kit pentru compunerea forţelor concurente şi a forţelor paralele

buc
buc
buc
buc

1
1
1
1

Kit pentru măsurarea temperaturii şi studierea propagării căldurii
Componenţi pentru studierea dilatării lichidelor şi gazelor
Calorimetru cu 2 capace
Pirometru cu cadran
Termometru industrial
Set de 3 magneţi disc
Set de 2 magneţi bară
Set de 10 ace magnetice
Solenoid pentru vizualizarea spectrului magnetic

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Conductori liniari şi conductori circulari pentru vizualizarea spectrului
magnetic
Set de conductoare de legătură cu banană
Dispozitiv pentru studierea forţei alectromagnetice
Model generator-motor
Bobine cu axiale pentru evidenţierea fenomenului de inducţie

buc

1

buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
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Voltmetru digital
Ampermetru digital
Sursă stabilizată cu afişare numerică
Sursă de lumină 12V/20W
Set lentile din sticlă în montură circulară
Set de componente din plexiglas
Prismă din sticlă optică
Disc Hartl
Ecran metalic simplu
Filtre colorate
Oglindă din sticlă concavă pe o parte şi convexă pe cealaltă
Lunetă kepler
Dispozitiv Atwood
Dispozitiv pentru studiul legilor gazelor
Banc optic cu accesorii
Microscop de laborator 40x1
Microscop de laborator 40x2
Microscop de laborator 40x3
Microscop monocular pentru elevi 20x
Plămân transparent
Encefal
Inima
Ficatul
Stomacul
Rinichiul
Cavitatea bucală
Structura vârfului de rădăcină
Spirală ADN
Pisica domestică
Calul
Cilindru gradat 100 ml
Eprubete mari
Pahar Berzeliu 100 ml
Pahar Erlenmayer 100 ml
Balon cotat 250 ml
Balon cotat 50 ml
Spirtieră sticlă
Sticlă picurătoare 60 ml
Mojan cu pistil
Stativ pentru eprubete mici
Pâlnie 80 mm
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buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
20
8
6
2
4
4
10
1
4
2
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Conductoare cu crocodili
Spatulă 180 mm
Trepied cu sită
Volt ampermetru
PH metru digital
Termometru cu alcool
Lingură de ars
România - Harta fizico-geografică
România- harta administrativă
E.U. - harta fizico-geografică
Harta politică a lumii
Pământul - regionare biogeografică
Pământul - harta tectonică
E.U. - după 1989

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

La nivelul şcolii există un spaţiu amenajat ca şi cabinet medical dotat cu aparatura
necesară. Asistenţa medicală este asigurată de dna asistenta Darie Gabriela, 2 zile/saptamana
cu program de 4 ore si 2 zile cu program de 8 ore şi de dna doctor Viorica Zaharia - 1 zi/
saptamana cu 8 ore.
În anul şcolar 2013-2014 atât în noul spaţiu de pe str. Moţior nr. 24, pentru liceu, cât şi în
spaţiul pentru învăţământul primar

se vor amenaja cabinete medicale, dotate conform

cerinţelor legislative şi vor cuprinde, fiecare, un izolator.
La nivelul şcolii există un spaţiu amenajat pentru activitatea de consiliere şi orientare
unde doamna Simona Moldovan-consilierul şcolar, încadrat cu jumătate de normă îşi
desfăşoară activitatea. În fiecare an şcolar activitatea desfăşurată la nivelul cabinetului a
cuprins: consiliere îndividuală şi de grup, orientare şcolară şi profesională individuală şi de
grup şi asistenţă CES individuală şi de grup. Şedintele cu diferite tematici: anxietate, metode
de învăţare, tulburări de comportament, relaţionare eficientă cu părinţii, limbaj nepotrivit(
agresare verbală), forme de violenţă şi oferirea de sugestii pentru orele de dirigenţie pe
această temă etc. s-au desfăşurat cu elevii, părinţii şi cadrele didactice. Participarea la sedinţe,
a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice a cunoscut an de an o creştere, cea mai mare fiind a
elevilor.
Ne propunem, atât la nivelul cabinetelor medicale cât şi la nivelul cabinetelor de
orientare şi consiliere, din cele două spaţii ale insituţiei noastre, să îmbunăţăţim activitatea
educaţională prin organizarea de diferite activităţi şi prin implementarea de diferite proiecte
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specifice acestor domenii: medical şi consiliere.
Baza materială va cunoaşte o dezvoltare prin:
- înfiinţarea învăţământului primar începând cu anul şcolar 2013-2014: săli de clasă cu
mobilier specific, materiale didactice audio-vizuale, material grafic, jocuri didactice, aparate,
truse

şi

echipamente(matematică,

ştiinţe

ale

naturii),

tăbliţe

magnetice,

numărătoare,instrumente muzicale, softuri educaţionale, calculatoare etc; spaţiu destinat
pentru cabinetul medical; spaţiu destinat cabinetului de orientare şi consiliere pentru elevi;
sală profesorală; bibliotecă;sala de educaţie fizică şi sport; spaţiu destinat arhivării
documentelor;
- înfiinţarea învăţământului gimnazial începând cu anul şcolar 2015-2016: mijloace
audiovizuale, material ilustrativ, auxiliare curriculare, mobilier, aparatură şi truse( pentru
elevi şi profesor), programe informatice, calculatoare etc.
Dotarea va respecta cerinţele de dotare minimală pentru învăţământul primar(
inclusiv pentru clasa pregătitoare) şi învăţământul gimnazial.
Menţionăm că noul spaţiu pentru învăţământul primar este prevăzut în proiectul clădirii lift
şi la intrare nu este necesară rampa.

Resursele financiare
Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea
eforturilor susţinute pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de
venituri şi cheltuieli. Activităţile concrete derulate au vizat în principal:
-fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat;
-execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare;
-atragerea de sponsorizări şi donaţii prin implicarea activă a Episcopiei şi a părinţilor;
- stragerea de sponsorizări de la agenţi economici: SC PP Protect SA, ROYAL
CLASSIC HOTEL, ASOCIAŢIA SOROPTIMIST INTERNATIONAL, SC AMARETTO SA.
Veniturile instituţiei au permis o dezvoltare corespunzătoare a bazei materiale precum
şi asigurarea unor servicii necesare bunei desfăşurării a activităţilor educaţionale. Repartiţia
bugetului total se prezintă astfel:
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Anul şcolar

Cheltuieli
materiale
şi servicii

Burse

Cheltuieli
de capital

2009-2010

Venituri
de Cheltuieli
la
bugetul personal
local(an
financiar)
691000
491.000

102.913

4.387

0

2010-2011

646542

443.827

144.560

5.629

0

2011-2012

582887

546.659

109.039

7.078

0

Privind TII- Cheltuieli materiale şi servicii, situaţia se prezintă astfel:
Anul
şcolar

Bunuri
şi
servicii
2009-2010 41.449

Deplasări Reparaţii
curente
500

56.034

Cărţi şi Medicamente Obiecte Alte
publicaţii şi materiale de
cheltuieli
sanitare
inventar
0
0
20.395
0

2010-2011

50.448

1.300

87.561

0

0

2.664

450

2011-2012

63.205

1.000

42.072

0

0

745

180

Se constată, că datorită faptului că nu a existat un spaţiu propriu pentru liceu cheltuielile
pentru cărţi şi publicaţii sunt zero; această situaţie cu aspect negativ va fi ameliorată
începând cu anul şcolar 2013-2014 când ne-am propus să investim în fondul de carte acea
sumă care va asigura îndeplinirea cerinţelor Legii bibliotecilor.
În procesul de dotare vom avea în vedere standardele de acreditare cât şi standardele
de referinţă astfel încât condiţiile de desfăşurare ale procesului educaţional să fie încadrate la
calificativul excelent. În acest context ne propunem pe perioada prezentului Proiect de
Dezvoltare Instituţională să implementăm o politică a resurselor materiale-financiare care va
avea ca obiective:
- dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale prin investiţii şi noi achiziţii pentru
susţinerea eficientă a activităţii de învăţământ;
-asigurarea infrastructurii pentru învăţământul primar, gimnazial şi liceal.
Strategia şi procedurile resurselor materiale şi financiare vor duce la o politică
eficientă şi vor avea ca rezultat îndeplinirea standardelor de calitate. Astfel ne propunem:


Asigurarea de spaţii distincte şi diferit amenajate în funcţie de caracteristicile

serviciilor oferite elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal

spaţii special

amenajate pentru Programul After School, spaţii special amenajate pentru activităţi de
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relaxare şi recreere, spaţii special amenajate pentru activităţile cu părinţii
etc.).


Asigurarea accesului în spaţiile şcolare, pentru persoanele cu c.e.s. identificate

la nivelul educabililor şi al personalului şcolii.


Spaţiile şcolare :laborator de biologie, fizică, informatică, limbi moderne,

chimie, săli de sport, teren de sport, vor utilizate, pe baza unor reglementări interne, de
către toti elevii în cadrul unor activităţi specifice disciplinelor obligatorii/ activităţi
extracurriculare.


Reactualizarea periodică a strategiei resurselor materiale, prin consultarea

beneficiarilor direcţi şi indirecţi, privind dotarea cu mijloace de învăţământ şi auxiliare, în
beneficiul elevilor;


Încheierea de parteneriate cu diferite instituţii care ce au ca rezultat atragerea

de fonduri destinate achiziţiei de mijloace de învăţământ, donaţii sau sponsorizări;


Realizarea de către personalul şcolii de mijloace de învăţământ şi materiale

auxiliare proprii (soft educaţional, ghiduri metodologice, seturi de fişe de lucru - de
recuperare, de dezvoltare, alte mijloace de învăţământ - demonstrative sau distributive etc.);


Implementarea procedurilor resurselor materiale, astfel încât în fiecare an să

existe un progres privind dotarea cu fond de carte, cu materiale audio-video, cu dotare şi
utilizare TIC(hardware şi software)etc.


Atragerea de surse bugetare şi extrabugetare pentru a asigura fonduri pentru

dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale şi a motivării personalului şcolii;


Întocmirea de proiecte de finanţare şi obţinere de granturi şcolare pentru

atingerea ţintelor strategice;


Realizarea de monitorizări interne pentru asigurarea unui proces de proiectare

bugetară transparent.

IV.2.6. Strategia privind promovarea şcolii
Comunicarea şi crearea imaginii instituţiei de învăţământ pe piaţa – prin intermediul
relaţiilor publice şi publicităţii – în cadrul strategiilor de marketing constituie un obiectiv
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deosebit de important, deoarece contribuie fundamental la creşterea
numărului de solicitări de servicii specifice prestate, dar şi a calităţii percepute a acestora.
În termeni de marketing, în promovare sau relaţii cu publicul, directorul este cea mai
importantă persoană. Directorul este personificarea şcolii, şi a direcţiei pe care doreşte să meargă.
El are rolul de a descrie misiunea şcolii ca expresie a intenţiei şi locului în comunitate şi pe scena
educaţiei, în general.
Directorul îşi comunică viziunea sa personalului şcolii. Comunicarea internă este unul
din cele mai importante moduri de promovare a şcolii. Este startul într-o strategie de
promovare. Directorul va avea nevoie de sprijinul echipei de management din şcoală. Strategia
de promovare presupune:


Intensificarea comunicării cu:
o Beneficiarii principali respectiv cu cei secundari (elevi şi părinţi) prin
armonizarea intereselor lor.

o Opinia publică generală ce se compune din categoriile de public general,
care află pe diferite canale (în special din presă, Internet, pliante,
broşuri, luări de cuvânt ale personalităţilor) despre existenţa, activitatea
şi caracteristicile unităţii şcolare.
o Mass-media - include companiile media care desemnează ştiri şi opinii
editoriale. Pot fi publicaţii specifice, ziare, reviste de tip magazin, posturi
de radio şi televiziune. Marketerii sunt foarte sensibili la rolul jucat de
presă în influenţarea organizaţiei lor să îşi atingă obiectivele. Ele doresc
în mod normal o reflectare a activităţii lor în presă.


Promovarea modelelor de bune practici – reprezintă o una dintre cele mai
eficiente şi puţin costisitoare strategii de menţinere a mediului competititv
dintr-o organizaţie. Într-o şcoală promovarea modelelor de bune practici mai
ales în cazul cadrelor didactice aduce, în cele din urmă un plus de notorietate,
unităţii respective. Cadrele didactice vor fi mult mai stimulate şi mai receptive
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în adoptarea unor metode şi procedee didactice noi, de actualitate, axate pe
nevoile actuale ale elevilor.


Stimularea implicării, a dialogului şi a democraţiei - Într-o şcoală un loc

promordial îl ocupă menţinerea şi stimularea democraţiei prin diverse şedinţe
la care participă toate cadrele didactice ale şcolii respective. Stimularea
dialogului se realizează prin participarea cadrelor didactice la diferite proiecte,
conferinţe, simpozioane etc, iar stimularea implicării personalului prin diverse
activităţi şcolare şi extraşcolare.

Şcoala poate să îşi rezolve multe dintre

problemele dificile cu care se confruntă colaborând cu factori instituţionali locali
care, într-un fel sau altul, sunt beneficiarii serviciilor educative oferite de
unităţile de învăţământ sau a căror activitate depinde de calitatea educaţiei
oamenilor cu care lucrează.
În fiecare an şcolar pentru strategia de promovare a şcolii a avut ca :

Obiectiv general: crearea unei imagini favorabile a şcolii în comunitatea locală
Obiective specifice:


Popularizarea rezultatelor şcolii în comunitatea locală;



Atragerea unui număr cât mai mare de elevi din judeţul Cluj;



Realizarea planului de şcolarizare

Pentru îndeplinirea obiectivelor prin implementarea activităţilor din planurile manageriale

modalităţile de promovare a ofertei educaţionale sunt:


Popularizarea misiunii şi viziunii şcolii;



Actualizarea paginii web a şcolii;



Editarea unor pliante, articole de prezentare a activităţii şcolii în diferite reviste;



Acţiuni de promovare cu ocazia întâlnirilor în parteneriate şi a zilelor şcolii.

În fiecare an şcolar oferta educaţională, adecvată la diagnoza contextului socioeconomic şi cultural, adecvată în raport cu resursele materiale şi umane existente în şcoală în
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care funcţionează şcoala şi la Proiectul de Dezvoltare Instituţională

s-a

adresat către toţi actualii si potenţialii beneficiari şi a cuprins:


prezentarea şcolii, programul şcolii şi facilităţile puse la dispoziţia elevilor, calendarul
şi datele de contact ale unităţii de învăţământ;



elemente specifice ethosului şcolii, resursele educaţionale (umane si materiale) puse la
dispoziţie pentru activităţile curriculare şi extracurriculare;



modalităţile de promovare pentru fiecare grup ţintă, acţiunile de promovare, resursele
utilizate şi persoanele responsabile.
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Pentru viitor ne propunem continuarea popularizării şcolii în comunitatea locală,
utilizând mijloace şi metode variate şi atractive. Astfel vom defini şi promova oferta

educaţională prin:


Oferta educaţională se va baza pe numărul cererilor părinţilor elevilor, pe cele mai
frecvente cerinţe relevante pentru școlarizare; în acest context şcoala va solicita
elevilor şi părinţilor opinii în scris privind oferta educaţională;



Oferta educaţională reflectă cerințele de școlarizare ale comunității;



Şcoala va actualiza permanent oferta educațională a unității școlare în funcție de
prevederile legale, de precizările inspectoratului școlar;



Oferta educaţională este promovată la nivelul comunităţii, utilizând clipuri
publicitare transmise pe posturile locale de televiziune şi radio; în capania de
promovare vor fi implicate foşti elevi ai şcolii;



Şcoala comunică sistematic cu părinţii şi cu ceilalţi beneficiari din comunitate prin
pagina de web a şcolii, care cuprinde forum deschis şi pagini personale ale elevilor,
accesibile cu parolă şi actualizate săptămânal;



Şcoala va continua să organizeze ,,Ziua porţilor deschise” şi să participle la
“Târgul ofertelor educaţionale”;



Reamenajarea unui spaţiu special amenajat/reactualizarea paginii web a şcolii
pentru informarea permanent a elevilor şi părinţilor despre pachetele de discipline
opţionale ce sunt ofertate, competenţele şi conţinuturile prevăzute în curricula
disciplinelor din CDŞ care fac parte din oferta educaţională a şcolii;



Introducerea pe pagina de web a şcolii, a unui forum deschis şi pagini personale
ale elevilor, accesibile cu parolă şi actualizate săptămânal.

Ca rezultate ale strategiei de promovare ne propunem pe perioada prezentului
Proiect de Dezvoltare Instituţională:
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Promovarea imaginii şcolii prin calitatea ofertei educaţionale;



Promovarea imaginii şcolii prin crearea unui climat de muncă motivant, responsabil,
de încredere, seriozitate, profesionalism şi moralitate;



Promovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi proiecte, activităţi
extraşcolare, pe plan local, naţional, internaţional.

IV.2.7. Strategia de colaborare şi parteneriat
Liceul Greco – Catolic “Inochentie Micu” este o componentă de bază a comunităţii, aptă să
acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării şi dezvoltării locale pentru că:


este o instituţie cheie în comunitate prin rolul esenţial pe care îl are în pregătirea
unor generaţii de viitori cetăţeni;



dispune de spaţii şi resurse materiale care fac posibil demersul educaţional;



are resursele umane ce deţin competenţe specifice şi sunt extrem de valoroase;



intră în contact, prin natura activităţii sale, cu numeroşi membri ai comunităţii pe
care îi poate antrena în identificarea de probleme, resurse şi soluţii.

În perioada 2009-2012 direcţiile de acţiune ale strategiei de colaborare şi parteneriat ale
Liceul Greco – Catolic “Inochentie Micu” au fost:


Asigurarea participării personalului didactic la proiecte locale şi naţionale de
dezvoltare instituţională;



Dezvoltarea unei baze de date specifice care să susţină deciziile formulate în
procesul de dezvoltare instituţională;



Identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi studierea posibilităţilor
de realizare a acestora;



Consolidarea legăturilor cu autoritatea locală, agenţi economici;



Crearea mecanismelor prin care şcoala să poată oferi mai mare încredere
părinţilor, bisericii, tuturor reprezentanţilor comunităţii, asumându-şi o mare
responsabilitate în a-i convinge pe aceştia de faptul că este o şcoală bună şi poate fi
şi mai bună.
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Pe perioada prezentului Proiect de Dezvoltare Instituţională ne propunem să acordăm
o atenţie deosebită implicării familiilor elevilor şi agenţilor economici prin elaborare de
strategii separate:

Strategie de colaborare şi parteneriat cu familiile elevilor
Copiii ai căror părinţi se implică şi ţin o strânsă colaborare cu şcoala obţin performanţe,
superioare. Pe de altă parte, copiii din cămine şi cartiere considerate „defavorizate social” se
confruntă cu probleme sociale, care au efecte negative asupra reuşitelor lor educaţionale. Când
părinţii colaborează cu profesorii se obţin efecte benefice legate de atitudinile elevilor privind
şcoala, temele, realizările şcolare şi aspiraţiile şcolare. Implicarea părinţilor în educarea
copiilor lor şi încurajarea studiilor superioare depinde de părerea lor despre modul în care o
persoană poate să îşi câstige un statut social satisfăcător.
Un important rezultat al acestei strategii îl va constitui înfiinţarea Asociaţiei părinţilor, elevilor
şi cadrelor didactice de la liceul “Inochentie Micu”, asociaţie care îşi va începe activitatea în
anul şcolar 2013-2014.

Strategie de colaborare şi comunicare cu agenţii economici locali, cu comunitate
locală
Practicarea parteneriatului educativ dintre şcolile publice şi agenţii economici
locali/comunitatea locală există de mult timp în lume. Modalităţile în care agenţii
economici/comunitatea locală au înteles să sprijine şcolile au fost foarte diverse.
Începând cu anul şcolar 2013-2014 vom diversifica obiectul colaborării, respectiv ne
propunem încheierea de parteneriate cu agenţii economici/ comunitatea locală pentru:


sponsorizarea unor cursuri de formare ale cadrelor didactice, a participării acestora
la diferite conferinţe sau mese rotunde legate de perfecţionarea lor profesională

89

LICEUL GRECO-CATOLIC
„INOCHENTIE MICU”


crearea unei bănci de date care să permită conectarea şcolii la

resursele informaţionale ale comunităţii locale;


consiliere profesională pentru elevi;



furnizarea de echipamente pentru laboratoare şi calculatoare;

Pe parcursul anilor 2009-2012 s-au desfasurat activitati extracurriculare cu diferiti
parteneri:


Liceul Greco Catolic “Sfantul Vasile cel Mare”, Blaj;



Liceul Greco Catolic “Iuliu Maniu”,Oradea;



Liceul Greco Catolic “Timotei Cipariu”,Bucuresti;



Facultatea de Teologie Greco Catolică



Fundatia Romana pentru copii, comunitate si familie, Cluj;



World Vision, Cluj Napoca;



ASTRU, Cluj Napoca;



CARITAS EPARHIAL GRECO CATOLIC;



Sectia de Politie, Cluj Napoca;



Uniunea Crestina din Romania;



Scoala Generala Catina, jud. Cluj;



SC PP Protect SRL, Cluj Napoca.

Politica de colaborare şi parteneriat are ca obiectiv principal:
Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea în vederea cunoaşterii nevoilor comunităţii, consilierii
elevilor,obţinerii sprijinului din partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă
pentru elevi şi personalul unităţii şi popularizarea şcolii.
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Rezultatele aşteptate sunt:


Dezvoltarea instituţională prin promovarea unui nou tip de cultură organizaţională,
încurajarea parteneriatului, dezvoltarea aptitudinilor de relaţionare interpersonală, de
comunicare şi de rezolvare de conflicte;



Crearea unui climat de colaborare şi încredere între şcoală şi comunitate;



Promovarea imaginii şcolii prin participarea la programe şi proiecte, activităţi
extraşcolare, pe plan local, naţional, internaţional.
În fiecare an şcolar proiectele, programele şi activităţile realizate în parteneriat cu

reprezentanţii comunităţii vor fi popularizate în rândul beneficiarilor şi al comunităţii
utilizând forme specifice (pagina web a şcolii actualizată periodic, afişe, panouri cu produse,
etc.).
Rezultatele proiectelor, programelor şi activităţilor vor fi diseminate prin proceduri
formale şi informale şi utilizate sistematic în procesul de învăţământ, în managementul
unităţii şcolare, în activităţile extracurriculare etc.
Rezultatele proiectelor, ale programelor şi ale activităţilor realizate în parteneriat cu
reprezentanţii comunităţii vor fi utilizate în activitățile desfășurate în școală (lecții, serbări
școlare etc.).
În toată activitatea de promovare suntem conştienţi că o imagine pozitivă, nu se
clădeşte de la sine, ea este rezultatul unei activităţi stăruitoare de promovare a valenţelor
educaţionale ale şcolii, de instituţie deschisă, implicată în comunitatea locală, sensibilă la
nevoile societăţii. Presupune deci o gândire pozitivă, o atitudine activă atât în şcoală, cât şi în
afara ei pentru a promova imaginea instituţiei, a atrage resurse şi a stabili relaţii cu diversele
componente ale societăţii civile.
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IV.3. Analiza PEST SWOT
Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de
factorii politici, economici, sociali, tehnologici si ecologici, care se manifesta din mediul în care
acesta îşi desfăşoară activitatea.
Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată semnificativ de conjunctura
politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, naţional şi internaţional,
de progresul social intern şi de integrarea în structurile economice şi culturale ale Uniunii
Europene. Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi
necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului
instructiv educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o
radiografie exigentă a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ,
pentru a identifica oportunităţile pe care trebuie să le valorifice Proiectul de Dezvoltare
Instituţională în scopul maximizării rezultatelor.
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Liceului
Greco - Catolic „Inochentie Micu”.

Factori politici:


Cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi
autonomia sistemului de învăţământ având în vedere priorităţile: descentralizare,
asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, oferta educaţionala
flexibilă, accesibilitatea la educaţie, diversitatea culturala, standarde europene;



Apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în
administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică
potenţialul unităţilor de învăţământ: Strategia de dezvoltare a judeţului Cluj 20142020, Strategia de dezvoltare a municipiului Cluj Napoca 2007-2013, Strategia de
dezvoltare a regiunii NORD-VEST pentru perioada 2014-2020, PRAI, PLAI;



Deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi
consiliere;
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Liberalizarea unor sectoare şi domenii de activitate, precum şi

existenţa unor programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea
educaţionala (piaţa cărţii şi manualelor, achiziţiile de material didactic, programe
de formare a personalului)


Existenta unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la
standardele europene şi internaţionale;



Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de
învăţământ prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către
organismele europene - programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor,
dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea fondului de carte, SEI (sistem
educaţional informatizat);



Finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi: programul
guvernamental „Bani de liceu”, Programul „Euro 200”;



Existenta proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a
programelor cu finalităţi de educaţie şi formare profesională;



Cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale.

Factori economici:


Cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile
de la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru
finanţarea acţiunilor sistemului de învăţământ (stagii de practica, cercetare
ştiinţifică, etc.)



Descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului,
astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman
şi material de care dispun;



Apropierea dintre şcoala, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o
măsura mai mare inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ
(interesul crescut al firmelor pentru angajarea absolvenţilor);
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Orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor

şcolare spre o cultura a proiectelor;


Migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporita de forţă de
muncă din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii.

Factori sociali:


Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de
învăţământ;



Creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar,
creşterea ratei infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţurilor;



Oferta educaţională (profilurile şi specializările în care şcolile asigură formarea)
este dependenta de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de absorţie
profesională;



Aşteptările comunităţii de la şcoală;



Rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare
instituţională;



Cererea crescândă venita din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi
pentru programe de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de
învăţământ in furnizori de servicii educaţionale;

Factori tehnologici:


Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp,
cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare
profesională a cadrelor didactice;



Răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet,
televiziune prin cablu, telefonie mobila, etc.) facilitează transmiterea informaţiilor
în timp scurt;
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Rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obliga

individul să înveţe pe tot parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor
profesionale pe fiecare treapta a carierei;


Generalizarea practicilor educaţionale inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la
distanta) conduce la modernizarea actului educaţional tradiţional;

Factori ecologici:


Integrarea în Uniunea Europeana presupune respectarea unor norme precise in
protejarea mediului de către unităţile şcolare;



Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;



Prin activitatea sa, unitatea şcolara trebuie să se implice în rezolvarea problemelor
de mediu (sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe
categorii - plastic, hârtie, resturi alimentare, etc.);



Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă, etc. astfel
încât să se protejeze mediul înconjurător.

Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor
de acţiune strategică a Liceului Greco - Catolic „Inochentie Micu” pentru perioada 20122017.

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
Analiza de nevoi, alături de stabilirea politicilor şi strategiilor adecvate, este o condiţie
necesară (chiar dacă nu şi suficientă ) şi constituie primul pas, adesea cel hotărâtor in orice
activitate managerială. Nevoile care sunt satisfăcute într-o instituţie de învăţământ sunt
numeroase, diverse şi se referă la realizarea finalităţilor şi a sarcinilor, cât şi la dimensiunea
umană a instituţiei şcolare. Aceste nevoi pot fi: materiale, financiare, de timp, de informaţie,
de comunicare şi de stabilire a relaţiilor sociale, de apartenenţă şi participare, de educaţie şi
dezvoltare.
În elaborarea analizei de nevoi am folosit procedura SWOT, care se referă la :


punctele tari şi slăbiciunile care caracterizează mediul intern aferent unităţii de
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învăţământ;


oportunităţile şi ameninţările din mediul extern al unităţii de învăţământ.

De fapt este vorba de o viziune asupra viitorului în care se ţine seama de
caracteristicile instituţiei de învăţământ şi de o prognoză care se vrea suficient de probabilă
privind ameninţările si oportunităţile specifice mediului social, economic şi politic.
Pentru determinarea strategiei liceului s-au folosit

matricea de evaluare a factorilor

interni, MEFI şi matricea de evaluare a factorilor externi, MEFE.
În cadrul acestora, fiecare factor de analiză este evaluat prin intermediul unui coeficient
subunitar de importanţă (Ki) şi a unei note (Ni) de la 1 la 4. Nota acordată fiecărui factor
evidenţiază natura acestuia pentru domeniul de analiză abordat.
Pe baza factorilor interni cărora li s-au ataşat cele două elemente de evaluare, s-a
stabilit puterea globală internă a şcolii pe domenii de analiză strategică: resurse umane,
resurse financiare, relaţia cu comunitatea şi curriculum. Calculul acestui factor se face cu
relaţia: PGIŞ = ΣKiNi, cu condiţia ca ΣKi=1
Oportunităţile mediului concurenţial pot fi evaluate din două puncte de vedere: gradul
de atractivitate al acestora şi probabilitatea succesului acestui liceu în cazul valorificării lor.
Pentru detalierea diagnosticării mediului extern în care va funcţiona şcoala s-a folosit
matricea de evaluare a factorilor externi MEFE.
Pe baza evaluărilor corespunzătoare factorilor mediului extern , se stabileşte puterea
globală externă a şcolii, PGEŞ, atât pentru oportunităţi şi ameninţări, cât şi pe ansamblul
acestora, folosindu-se o relaţie similară cu cea a puterii globale interne a acestei organizații.
În funcţie de elementele preluate din analiza SWOT, strategiile pot fi:
1

Strategii de tip S/O - utilizează punctele tari în vederea valorificării optime a

oportunităţilor oferite de mediul extern, concurenţial. Sunt cele mai eficiente strategii.
2

Strategii de tip W/O - exploatează oportunităţile oferite de mediul extern, concurenţial,

în scopul contracarării punctelor slabe.
3

Strategii de tip S/T - sunt construite pe punctele tari ale mediului intern şi urmăresc

reducerea ameninţărilor venite din partea mediului extern, concurenţial.
4

Strategii de tip W/T - vizează reducerea punctelor slabe si evitarea ameninţărilor

mediului extern, concurenţial. Sunt cele mai ineficiente strategii.
Avem nevoie de strategie :
1

Pentru ORGANIZAREA activităţii;
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2
3

Pentru PLANIFICARE pe termen lung
Pentru a RESPONSABILIZA conducerea unei instituţii şi angajaţii

proprii.
Definirea strategiei dă posibilitatea organizaţiei să se concentreze asupra unei alinieri
eficiente a resurselor sale cu misiunea şi viziunea sa.

FACTORI INTERNI
Matricea de evaluare a
factorilor interni
PUNCTE TARI (Strengths)
Pondere Punctaj Pondere*
punctaj
5
0,2
Proiectarea activităţii manageriale pe baza unei diagnoze 0,04
pertinente, specifice,realiste, cu ţinte strategice care să
vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie;
5
0,2
Constituirea de echipe de lucru, care să permită o 0,04
eficientizare a activităţii manageriale şi a actului decizional
prin delegare de sarcini, pe criteriul competenţei;
5
0,15
Existenţa unei strategii manageriale coerente bazată pe o 0,03
analiză profundă a problemelor şcolii;
Existenţa unor structuri submanageriale(comisii metodice) 0,02
4
0,08
constituite după apartenenţa la arie curriculară;
4
0,08
Încurajarea dezvoltării personale a elevilor prin strategii 0,02
adecvate
folosite
în
activităţile
curriculare
şi
extracurriculare
3
0,06
Aplicarea curriculumului naţional în procesul instructiv 0,02
educativ
3
0,06
Curriculum şcolar adaptat la specificul şcolii, cerinţele 0,02
părinţilor şi a elevilor (realizare de C.D.S./suporturi de
curs);
2
0,04
Existenţa prin planul de şcolarizare aprobat a profilurilor 0,02
ce prezintă interes pentru elevi şi familie
4
0,12
Ofertă complexă şi coerentă de activităţi extracurriculare 0,03
(civică, antreprenorială, ecologică, cultural – artistică,
pentru sănătate, educaţie fizică si sport) şi activităţi
educative cu caracter multicultural- diversificate, funcţie de
interesele elevilor;
4
0,12
Realizarea unei oferte promoţionale, adecvate cu impact la 0,03
comunitate
5
0,15
Evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un sistem 0,03
propriu de testare şi simulare a examenelor naţionale în
scopul parcurgerii ritmice a materiei şi a familiarizării
elevilor cu metodologia de examen;
4
0,12
Rezultate foarte bune la examenele naţionale, concursuri şi 0,03
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olimpiade şcolare
Siguranţa elevilor în incinta instituţiei atât faţă de pericole
externe cât şi interne
Cunoaşterea si respectarea Regulamentului intern de către
beneficiarii direcţi şi indirecţi.
Existenţa unui corp didactic competent, profesionist, cu
experienţă în munca de performanţă, cu o bună calificare şi
formare, deschis la nou, la reformă.
Asigurarea unei perfecţionări continue a cadrelor didactice
prin participarea la schimburi de experienţă la nivel local,
regional, naţional şi european
Spaţii şcolare dotate adecvat desfăşurării unei activităţi
educative de calitate
Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi a
comunităţii locale în viaţa şcolii.
Sprijinul acordat de Episcopia Greco-Catolică pentru
dezvoltare instituţională
O bună colaborare cu mass-media din judeţul Cluj ;
implicarea agenţilor mass-media in promovarea valorilor
şcolii pe plan local şi judeţean.
Realizarea unei pagini web de prezentare a şcolii pe
Internet.
Asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionări
a şcolii;
Existenţa cantinei şcolii
Buna colaborare între serviciul secretariat-contabilitate şi
cadrele didactice;
Colaborarea eficientă cu I.S.J. Cluj, cu autorităţile locale şi
cu familiile elevilor
Colaborarea cu instituţii din comunitatea locală, cu unităţi
şcolare din judeţ, ţară şi străinătate
TOTAL

0,02

4

0,08

0,01

4

0,01

0,03

5

0,15

0,03

3

0,15

0,02

4

0,08

0,01

3

0,03

0,05

3

0,15

0,04

2

0,08

0,02

3

0,06

0,02

3

0,06

0,02
0,01

3
2

0,06
0,02

0,02

3

0,06

0,02

2

0,04

2,43
Matricea de evaluare a
factorilor interni
PUNCTE SLABE(Weaknesses)
Pondere Punctaj Pondere*
punctaj
-3
-0,09
Insuficienta implicare în activitatea managerială a unor 0,03
membri in Consiliul de Administraţie
0,02
-2
-0,04
Insuficienta implicare a comisiilor pe probleme;
-3
-0,09
Cunoaşterea, în mică măsură, a legislaţiei privind 0,03
asigurarea calităţii în educaţie.
-3
-0,06
Existenţa unor disfuncţionalităţi în monitorizarea 0,02
activităţii şcolare şi în delegarea corectă a sarcinilor;
-3
-0,06
Neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de o parte, şi 0,02
materialul didactic, aparatura din dotare şi cartea
bibliografică;
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Deschidere interdisciplinară încă modestă
Fluctuaţie de personal la anumite catedre datorată şi
instabilităţii unor profesori suplinitori
Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii şcolii
şi mediatizarea rezultatelor
Lipsa de interes a unor cadre didactice privind activităţile
extracurriculare
Implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea activităţii
şcolii;
Dezinteresul unor elevi
pentru învăţătură, pentru
frecventarea cursurilor, pentru respectarea regulamentului
şcolar
Lipsa unei săli de sport adecvate standardelor actuale
Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de venituri
proprii;
Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de finanţare
extrabugetare
Numărul mic de organizaţii civice, în special ONG-uri, cu
care colaborează şcoala
Absenţa unei preocupări sistematice privind implicarea
părinţilor în stabilirea obiectivelor generale şi a ofertei
educaţionale
Insuficienta preocupare a unor cadre didactice pentru
realizarea unor proiecte de colaborare europeană
Slaba implicare în realizarea unor proiecte de finanţare la
nivel instituţional;
Lipsa unui program informatic care să gestioneze în mod
eficient baza de date existentă la nivelul instituţiei.
TOTAL
TOTAL PUNCTAJ –MATRICEA DE EVALUARE A
FACTORILOR INTERNI

0,02
0,02

-2
-3

-0,06
-0,06

0,02

-2

-0,04

0,02

-3

-0,06

0,01

-2

-0,02

0,01

-3

-0,03

0,02
0,02

-3
-3

-0,06
-0,06

0,02

-4

-0,08

0,01

-1

-0,01

0,02

-2

-0,04

0,01

-3

-0,02

0,01

-4

-0,04

0,02

-2

-0,04

100%

-0,95

1,48

FACTORI EXTERNI
Matricea de evaluare a factorilor
interni
Pondere
Punctaj Pondere*
punctaj
4
0,16
Constituirea unei echipe manageriale care să eficientizeze 0,04
comunicarea la nivelul organizaţiei, astfel încât rezultatele
în urma aplicării strategiei de dezvoltare instituţională să
fie cele aşteptate
0,04
4
0,16
Existenţa legii calităţii în educaţie
OPORTUNITĂŢI (Opportunities)
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Noua orientare generală de sporire a calităţii procesului
instructiv-educativ a instituţiilor de învăţământ în funcţie
de atingerea indicatorilor de calitate.
Acces
rapid
la
informaţiile
privind
dinamica
curriculumului
Standardele înalte privind activităţile didactice şi
rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei
populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat;
Posibilităţi multiple de a accede la informaţii ştiinţifice şi
metodice de ultimă oră;
Cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă.
Utilizarea de mijloace didactice diversificate şi adaptate
lecţiilor ; utilizarea sistemului IT.
Colaborări în domeniul cursurilor de perfecţionare prin
CCD-Cluj, UBB-Cluj, Universitatea Tehnică-Cluj etc.
Dezvoltarea unui parteneriat naţional şi european care
asigură formarea continuă a cadrelor didactice.
Fonduri structurale şi programele de dezvoltare
economico – socială (granturi pe dezvoltare profesională).
Interesul din partea conducerii şcolii şi a cadrelor
didactice de a atrage resurse financiare, prin implicarea în
acţiunile şcolii a Primăriei, a Comitetului de părinţi pe
şcoală, a agenţilor economici, a ONG-urilor, si prin
proiecte Socrates - Comenius 1 şi 2.
Organizarea de concursuri, competiţii şi sesiuni de
comunicări ştiinţifice sub egida zilelor şcolii .
Lărgirea spaţiului comunitar european aduce posibilităţi
nelimitate de colaborare cu instituţii din UE
Contactarea de agenţi economici şi fundaţii care ar putea
finanţa unele activităţi din şcoală.
Realizarea de acţiuni iniţiate de şcoală şi implicarea în
mai mare măsură a părinţilor în aceste acţiuni
Posibilitatea implementării unor programe de dezvoltare
în care parteneri şcolii sunt factorii
educaţionali din
judeţ.
Implicarea asociaţiilor şi ONG-urilor în diferite proiecte
Socrates: Comenius 1 si 2, şi Grundtvig 2, şi alte tipuri de
proiecte.
Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă cu
Comitetul Reprezentativ al Părinţilor contribuie la
identificarea unor surse de finanţare extrabugetare
Posibilitatea atragerii de fonduri financiare prin realizarea
de proiecte cu finanţare internă sau externă, în vederea
îmbunătăţirii bazei materiale a şcolii.
TOTAL

100

0,04

4

0,16

0,02

3

0,06

0,03

3

0,09

0,03

4

0,12

0,02
0,02

3
2

0,06
0,04

0,02

2

0,04

0,02

2

0,04

0,03

3

0,15

0,03

2

0,06

0,04

2

0,08

0,02

2

0,04

0,04

2

0,08

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

0,03

2

0,06

0,02

2

0,04

1,62
Matricea de evaluare a factorilor
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AMENINŢĂRI(Threats)

interni
Pondere Punctaj

Modificări rapide în sistemul educaţional privind
curricula.
Autonomia parţială a şcolii datorată necorelărilor
legislative.
Capacitatea de adaptare la dinamica accelerată a
sistemului educaţional şi legislative, impuse de reforma
învăţământului, în vederea aderării la structurile
europene.
Rata scăzută a natalităţii şi reducerea populaţiei şcolare.
Planul de învăţământ şi programele şcolare prea încărcate
la anumite discipline centrează actul educativ pe aspectul
informativ, teoretic în defavoarea celui formativ;
Desele modificări ale strategiilor curriculare privind
evoluţia învăţământului pe termen mediu şi lung;
Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi verbale
în rândul tinerilor
Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a
perturbărilor apărute în sistemul de valori ale societăţii;
Concurenţa instituţiilor particulare.
Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ superior
pentru meseria de dascăl, ca urmare a nivelului scăzut al
salariilor cadrelor didactice
Viteza mare în uzura morală a aparaturii electronice şi
informatice
Modificări legislative în domeniul financiar
Accentuarea efectelor negative în educaţia elevilor datorită
unei comunicări tot mai dificile cu familia;
Ofertele educative mai dinamice oferite de alte organisme
cu preocupări educaţionale
Numărul mare de ONG-uri care atrag fonduri pentru
activităţi didactice extraccuriculare
TOTAL
TOTAL PUNCTAJ –MATRICEA DE EVALUARE A
FACTORILOR EXTERNI
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0,03

-3

Pondere*
punctaj
-0,09

0,03

-3

-0,09

0,03

-4

-0,12

0,04
0,04

-3
-2

-0,12
-0,08

0,02

-3

-0,06

0,03

-4

-0,12

0,03

-3

-0,09

0,02
0,02

-2
-4

-0,10
-0,08

0,03

-2

-0,06

0,02
0,03

-2
-5

-0,04
-0,15

0,03

-2

-0,06

0,02

-2

-0,04
-1,3

0,32
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Grafic, punctajele totale reprezentate, în cadrul analizei SWOT, prin
coordonate ne indică tipul de strategie care va fi aplicat la nivelul şcolii pentru o bună
dezvoltare.
O

0,32
W

1,48

S

T

Se constată o strategie de tip S/O – trebuie utilizate punctele tari în vederea
valorificării optime a oportunităţilor oferite de mediul extern, concurenţial.
Sunt cele mai eficiente strategii.

V. Strategia dezvoltării instituţionale
Ţinând cont de oportunităţile oferite de politicile educaţionale la nivel national, fiind
receptivi la schimbările socio-economice contemporane, la fluctuaţiile de pe piaţa muncii, la
tendinţele demografice şi la presiunile comunităţii de adaptare a ofertei educaţionale şi în
contextul analizei SWOT, echipa de elaborare a Proiectului de Dezvoltare Instituţională a
stabilit pentru perioada 2012-2017 următoarele priorităţi strategice:

1.

DEZVOLTAREA

MANAGEMENTULUI

INSTITUŢIE ŞI CLASĂ ÎN

VEDEREA

ŞCOLAR

LA

OPTIMIZĂRII

NIVEL

DE

PROCESULUI

EDUCAŢIONAL
Argument: Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar , legiferată prin Ordonanţa de
urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea liceului pentru
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autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de
îmbunătăţire. Cerinţele in domeniul educatiei au crescut si ca atare calitatea procesului
educaţional trebuie sa fie la standarde ridicate.

2.

DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII EDUCAŢIONALE CARE SĂ RĂSPUNDĂ
NEVOILOR INDIVIDUALE DE FORMARE A FIECĂRUI ELEV

Argument: Avand in vedere ca in unitatea noastra vor elevi romani, maghiari si de alte etnii
si confesiuni, care provin din medii culturale diferite, este necesara dezvoltarea unei strategii
educaţionale atât pentru activitatea curriculară cât şi cea extracurriculară tinand cont de
aceste considerente. Pentru ca nu exista doi elevi la fel se impune undividualizarea instruirii si
implicit diversificarea strategiilor de predare-invatare. Se impune astfel autoperfectionarea si
perfectionarea prin cursuri in domeniul strategiilor de cooperare si educatie de tip incluziv a
cadrelor didactice si procurarea si confectionarea de materiale didactice specifice.

3.

ATRAGEREA DE RESURSE FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA

BAZEI

MATERIALE
Argument: Este necesara formarea unei echipe de lucru care sa identifice potenţiali sponsori
şi alte surse extrabugetare care sa conduca la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a şcolii .
Modernizarea spaţiilor de lucru şi de joacă, îmbunătăţirea dotării acestora vor contribui la
realizarea unui ambient educaţional propice atât sub aspect fizic cât şi psihic.

4.

DEZVOLTAREA

PARTENERIATELOR CU PĂRINŢII, COMUNITATEA

LOCALĂ ŞI CU INSTITUŢII SIMILARE LA NIVEL LOCAL, REGIONAL,
NAŢIONAL ŞI EUROPEAN
Argument: Părinţii se lovesc de multe ori de adevarate probleme în relaţiile cu copiii lor la
care nu gasesc răspunsuri şi rezolvări şi de multe ori apelează la consilierul şcolar, la
învăţător, la diriginte pentru găsirea unor răspunsuri. Încheierea de parteneriate cu diverse
instituţii comunitare este benefică pentru elevi atât pe plan afectiv, social, cultural cât şi
financiar.
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