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ARGUMENT 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională are în vedere dezvoltarea Liceului Teoretic 

„Zajzoni Rab István” din Săcele în perioada 2014-2019. Echipa de proiect a ales această 

durată de viață de 5 ani ținând cont de modificările legislative cuprinse în Legea Educației 

Naționale nr. 1/2011, modificări ce se referă la structura nivelului gimnazial, criteriile de 

admitere la liceu, formatul examenului de bacalaureat, recrutarea personalului didactic la 

nivelul unității precum și de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de 

mobilitatea și cerințele profesionale ale pieței muncii. 

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere 

al școlii, al personalului școlii, al elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea 

educațională. Planul de dezvoltare ne arată direcțiile majore de progres, iar modul de 

întocmire a acestuia permite consultarea părților interesate și implicarea în asumarea 

scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

Pentru formularea viziunii și a misiunii, pentru stabilirea țintelor strategice și pentru 

dezvoltarea culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității în politica 

educaţională a echipei manageriale şi a cadrelor didactice ale Liceului Teoretic „Zajzoni 

Rab Istvan” Săcele, continuitate justificată atât prin rezultatele academice şi socio-

comportamentale ale elevilor cât şi prin expectanţele părinţilor şi ale comunităţii locale. 

S-au reformulat ţintele strategice pentru perioada avută în vedere, pentru ca Planul de 

Dezvoltare Instituţională 2014-2019 să reflecte modificările legislative, cerințele societății 

actuale și valorile europene. 

La nivelul fiecărei unități școlare proiectul de dezvoltare instituțională are o 

importanță deosebită deoarece concentrează atenția asupra finalităților educației, asigurând 

concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse 

umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe 

termen lung a școlii. Planul de dezvoltare instituțională al școlii este elaborat și 
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fundamentat în strânsă concordanță cu mediul si condițiile în care își desfășoară activitatea 

ținându-se cont de factorii care influențează eficiența activității educaționale: 

Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității; 

Competiția tot mai accentuată între licee; 

Schimbările educaționale și manageriale generate de reformele educaționale; 

Politica managerială a școlii și a comunității locale. 

Planul de dezvoltare instituțională reprezintă voința comună a personalului didactic, a 

personalului didactic auxiliar, a personalului administrativ și a comunității (părinți si 

reprezentanți ai primăriei), fiind elaborat pornind de la punctele tari si slabe (analiza 

SWOT) ale activității educaționale, avându-se în vedere următoarele aspecte: 

Elaborarea și punerea în practică a unei oferte educaționale care să permită pregătirea 

unitară și coerentă a elevilor de-a lungul celor două niveluri de învățământ preuniversitar 

secundar inferior și superior în limba minorității maghiare 

Menținerea ofertei diversificate de studiere a limbilor străine în regim de trunchi 

comun 

Centrarea managementului resurselor umane pe recrutarea, motivarea şi fidelizarea 

cadrelor didactice cu rezultate academice deosebite 

Crearea unui mediu de lucru adecvat cerințelor unei educații moderne  

Stabilirea de parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe 

extracurriculare în vederea dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul 

superior și pe piața muncii 

Profesionalizarea actului managerial; 

Asigurarea unei baze materiale bune pentru desfășurarea procesului educațional și 

gestionarea eficientă acesteia; 

CADRUL LEGISLATIV 

 
a) Strategia M.E.N. de dezvoltare a învăţământului preuniversitar; 

b) Legea nr. 1/2011 Legea Educaţiei naţionale şi legislaţia secundară aferentă; 

c) Programul de Guvernare, capitolul Educaţie; 

d) Strategia M.E.N. privind descentralizarea învăţământului preuniversitar; 

e) Legea nr. 87/2006 pentruaprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 
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  asigurarea calităţii educaţiei; 

f) Metodologii, regulamente, ordine, notificări și precizări M.E.N.C.Ș, 

 

I. PREZENTAREA GENERALĂ 

1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE 
 

Denumirea școlii: LICEUL TEORETIC ”ZAJZONI RAB ISTVÁN” 

Adresa: B-dul Brașovului nr. 107, 505600, Săcele 

Tipul școlii: Liceu, cursuri de zi 

Telefon/ Fax : 0268-274109 

E-mail/ web : zajzoni_rab_istvan@yahoo.com , www.liceulzajzoni.ro 

Limba de predare: limba maghiară 

 

2. REPERE GEOGRAFICE 
 

Şcoala are 3 sedii corespunzătoare grupelor preșcolare, claselor primare, gimnaziale şi liceale și 

este situat în apropierea Muzeului Etnografic Săcele.  

 

3. REPERE ISTORICE  

(conform Proiectului de Dezvoltare Instituțională pe termen mediu 2014-2019) 

 

 

SCURTĂ PREZENTARE A LICEULUI TEORETIC ZAJZONI RAB ISTVAN  - SĂCELE: 

Învăţământul în limba maghiară în satele care alcătuiesc oraşul Săcele are un trecut de 

peste 450 de ani. Johannes Honterus, marele reformator braşovean, în timpul vizitei sale din anul  

1544  în Şapte-sate, consemnează existenţa încă din anul 1542 a unei şcoli bisericeşti conduse de 

un învăţător, în satul Cernatu, pe locul unde şi în prezent funcţionează una din clădirile liceului 

nostru.  

După evenimentele din decembrie 1989 într-una din clădirile pe atunci nefolosite ale Şcolii 

generale nr. 3 s-a înfiinţat Liceul teoretic maghiar, care din 1992 poartă numele lui Zajzoni Rab 

Istvan, poetul nostru local. Liceul nostru se consideră a fi continuatoarea tradiţiei Liceului Real-

Umanist din Săcele ( secţia maghiară), care a dat primii absolvenţi în anul 1959, şi şi-a făcut o 
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bună reputaţie, pregătind o serie de specialişti ai comunităţii, şi care în anul 1978 a fost desfiinţat, 

clasele fiind mutate la Lic. Ind. Electroprecizia (în prezent Gr.Şc.Ind. Victor Jinga).  

În prezent liceul funcţionează cu clasele C.P –XII ,respectiv  trei grupe de grădiniţă (1 

grupă cu program normal și 2 grupe cu program prelungit), clase primare, gimnaziale şi  liceale   

cu un efectiv de 272 elevi. 

Unitatea cuprinde patru clase de liceu filieră teoretică , clase profil real, specializarea științe 

ale naturii.  

Din punct de vedere administrativ liceul are personalitate juridică și dispune de buget 

propriu. 

Efective/grupe/clase de elevi: 
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Liceul dispune de 3.5 posturi nedidactice, respectiv 5 posturi didactic- auxiliare.  

Şcoala are un personal didactic format din 34  de cadre didactice, personal didactic auxiliar 

5 persoane şi  personal nedidactic  7 persoane. 

 Calificarea angajaţilor şcolii este corespunzătoare, toţi angajaţii având nivelul de calificare 

cerut pentru postul respectiv. 

Datorită componenţei personalului şcolii, a nivelului de pregătire, a comportamentului şi 

ţinutei morale ale fiecăruia, a activităţii de zi cu zi în şcoală care acţionează ca factor de 

omogenizare în sensul bun al cuvântului, în şcoală domneşte în general o atmosferă plăcută de 

Nivel Clasa/grupa Nr.elevi 

Învăţământ preşcolar Program normal 20 

Program prelungit 18 

Program prelungit 22 

total 60 

Învăţământ primar C.P 19 

I. 14 

II 21 

III. 18 

IV 12 

 total 84 

Învăţământ gimnazial V 18 

VI. 17 

VII. 21 

VIII. 16 

 total 72 

Învăţământ liceal IX. 17 

X. 13 

XI. 15 

XII. 11 

 total 56 

Total general  272 
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lucru, linişte, colegialitate, respect reciproc. Nu s-au înregistrat cazuri de conflicte de interes în 

cadrul personalului şcolii, care să necesite proceduri de rezolvare oficială. 

 Circulaţia informaţiei în interiorul şcolii este asigurată prin afişarea la începutul fiecărei 

săptămâni a programului de lucru săptămânal, şedinţe operative, circulare, informări realizate de  

către serviciul secretariat. Se impune optimizarea acestui sistem, întrucât, în ciuda existenţei mai 

multor factori de emisie, informaţiile nu ajung în proporţie de 100% la destinatari, iar controlul 

realizării sarcinilor transmise este câteodată de durată şi anevoioasă. 

 În şcoală se desfăşoară  o vastă activitate extraşcolară , cu o finalitate didactică educativă 

şi culturală bine determinată aşa cum apare în graficul activităţilor extracurriculare permanente, 

specifice precum şi în calendarul acţiunilor derulate în parteneriat cu diferiți parteneri locali, 

interni sau externi.  

Dotarea cu mijloace de învăţământ este mulţumitoare. Şcoala dispune de calculatoare 

performante (laborator de informatică dar şi calculatoare pentru secretariat, direcţiune respectiv la 

dispoziția cadrelor didactice, laptop, smart-board),videotecă, casetofoane şi alte mijloace audio, 

aparate de proiecţie (videoproiector,diascop,epidiascop, epirex),  acces la Internet, materiale şi 

aparate pentru experimente la fizică, chimie, biologie, hărţi didactice, etc. Marea majoritate a 

acestor mijloace, împreună cu mobilierul şcolii (bănci, scaune, catedre, dulapuri, table de scris) 

provin din donaţii şi sponsorizări din partea unor organizaţii şi fundaţii din străinătate şi ale 

bisericilor locale. 

Corpul A este dotat cu sistem de alarmă, cu senzori de mișcare pe coridoare și în laboratorul 

de informatică și sunt prevăzute în buget fonduri necesare pentru instalarea unui sistem de 

supraveghere video. 

În urma finalizării lucrărilor de extindere și etajare de la corpul A s-a rezolvat problema 

legată de numărul sălilor de clasă, a sălii de sport. De asemenea dispunem de  locații destinate 

directorului,bibliotecarului, secretariatului/administratorului. 

Din punct de vedere al securității și al eficientizării încălzirii centrale a corpului A s-a reușit 

montarea tuturor centralelor termice într-o singură încăpere. 
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 Biblioteca şcolii dispune de un fond de carte de aproximativ 14.000 de volume, 

majoritatea în limba maghiară, provenind de asemenea din donaţii, nesatisfăcând astfel cerinţele 

unei biblioteci şcolare. 

 

II. DIAGNOZA  

 

II/A. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 

 
1.Contextul european 

Reforma curriculară – a programei școlare și, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de 

învăţământ – a constituit unul dintre cele mai controversate procese de schimbare care s-au produs 

în învăţământul românesc după decembrie 1989. 

În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea efectivă a 

unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii și economiei bazate pe 

cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de documente de referinţă, cu rol 

important în regândirea, reorganizarea și armonizarea sistemelor de învăţământ, din perspectiva 

asigurării calităţii educaţiei și a mobilităţii profesionale și de studiu. Documentele europene cu 

impact și implicaţii semnificative asupra schimbărilor introduse în sistemul de învăţământ 

românesc sunt Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competențele cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi și Cadrul European al 

Calificărilor (European Qualifications Framework – EQF). Acestea au rol de repere decizionale 

majore pentru fundamentarea procesului de reforma a învăţământului preuniversitar din România 

și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia educației permanente. 

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind 

competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru 

absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european”structurat pe opt domenii 

de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi și atitudini care 

urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea acestor competente-cheie 

se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât 
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domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și 

tehnologie), precum și aspecte inter- și transdisciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul 

mai multor arii curriculare. 

 

2. Contextul naţional 

 

Premisa politicii Ministerului Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice privind descentralizarea 

este consistentă. Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în 

care va acționa strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt: 

a) Curriculum: 

· Curriculum la decizia scolii (CDȘ) redus ca pondere fata de nevoile si interesele locale. 

· CDȘ structurat mai ales pe nevoile cadrelor didactice si nu ale comunității (elevi, părinți, agenți 

economici etc.). 

· Rolul redus al structurii-expert de la nivel central - cum ar fi Consiliul National pentru 

Curriculum. 

· Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele școlare, ceea ce duce, în unele cazuri, la 

primatul prețului în fata calității. 

b) Evaluarea si certificarea: 

· Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în acest 

sens. 

c) Rețeaua școlara și fluxurile de elevi: 

· Rețeaua școlară este fundamentata pe structura existentă (filiere, profiluri, specializări si norme 

didactice): consilierea si orientarea nu au efectele scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel 

central si județean, fără consultarea părților interesate de la nivel local. 

· Rolul minor, în stabilirea rețelei școlare, al autorităților publice locale. 

d) Conducere si administrare: 

· Necorelarea finanțării scolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunității. 

· Administrarea curentă a patrimoniului si a fondurilor școlii în afara acesteia, la nivelul consiliilor 

locale. 

· Se încalcă separarea funcțiilor "deliberativă" si "executivă" prin faptul că directorul scolii este și 

președintele CA. 
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e) Resursele umane: 

· Comunitatea locală și chiar directorul școlii sunt lipsiți de orice autoritate decizională în privința 

personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ si al Ministerului. 

· Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea și normarea personalului didactic 

· Centralizarea formării și dezvoltării profesionale a personalului si necorelarea ei cu nevoile si 

interesele beneficiarilor. 

f) Politicile de finanțare: 

· Circuitul încă greoi de finanțare a unităților școlare. 

· Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate si de 

performanța educațională – ”valoarea adăugată”. 

· Sistemul de culegere, prelucrare si transmitere a datelor nu este suficient de credibil si de eficient 

pentru a oferi o baza obiectiva procesului decizional. 

În afara domeniilor menționate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu siguranță si alte 

domenii ale educației și al vieții școlare cum ar fi: 

· Sistemele de management al calității (inspecție, control si asigurare a calității). 

· Alegerea metodologiei didactice si a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC. 

· Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu școlar la altul si de transfer de la o 

unitate școlară la alta. 

· Inspecția școlară - sub diferitele ei tipuri si forme. 

Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborării Strategiei de 

descentralizare a învățământului preuniversitar. 

Pornind de la situația existenta, Strategia de descentralizare elaborată de Ministerului Educaţiei 

Naţionale își propune realizarea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului școlar: 

1. Eficientizarea activității și creșterea performantelor 

2. Democratizarea sistemului educațional. 

3. Transparenta decizională. 

4. Îmbunătățirea accesului și echității. 

5. Creșterea calității si relevanței ofertei educaționale 

6. Stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice. 

 

3. Contextul local (conform Strategiei de Dezvoltare Săcele 2014-2020) 



12 
 

Recensământul desfășurat în anul 2011 a relevat o situație ce nu se abate semnificativ de la media 

metropolitană. 

 

 

Grafic 1. Structura populației în vârstă de peste 10 ani, 
pe nivele de studii (Recensământ 2011) 

Este de remarcat procentul de 14,42 % al 

persoanelor ce dețin studii universitare, 

profilul economic al municipiului Săcele nu 

necesită un număr mare de angajați cu 

calificări înalte, nivelul de școlarizare cel mai 

des întâlnit fiind școala profesională și liceul.  

Ceea ce este însă îngrijorător este faptul că o 

treime dintre locuitori au cel mult studii 

gimnaziale, 3,36 % din populație nereușind să 

finalizeze nici măcar ciclul primar. 

 

În acest context, procentul analfabeților – 1,28% din totalul locuitorilor municipiului – nu mai este 

o surpriză. De altfel, este al doilea procent înregistrat la nivelul localităților urbane ale zonei 

metropolitane, după orașul Zărnești (1,77%). 

 

Toate aceste date formează tipologia lucrătorului din municipiul Săcele: muncitor calificat, 

absolvent de studii medii (44,35 % dintre locuitori sun absolvenți de școală profesională și de 

ucenici sau liceu). Deși nu este un profil extrem de atrăgător pentru industrii cu valoare adăugată 

mare ce necesită angajați cu studii superioare, trebuie menționat faptul că tendința este totuși 

încurajatoare. Față de anul 2002, ponderea persoanelor absolvente de studii terțiare a crescut (de 

la 7,04 % la 18,29 %), iar al celor fără studii a scăzut (de la 4,2 % la 3,36%). demonstrând că, în 

timp, lucrurile se pot schimba. Rămâne totuși un procent destul de însemnat al populației care nu 

poate avea acces facil pe piața muncii datorită lipsei studiilor sau a calificărilor adecvate. 
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Grafic 2.  Ponderea salariaților pe sectoare de 
activitate (2012) 

În ceea ce privește distribuția salariaților pe 

domenii de activitate, este de remarcat numărul 

extrem de mic de persoane angajate în agricultură 

în condițiile în care localitatea dispune de 2473 ha 

de teren arabil și 3995 ha de fânețe. Situația poate 

fi explicată astfel: o parte a terenurilor agricole, 

în special cele aflate în imediata vecinătate a 

cartierului Gârcini nu sunt lucrate; mari suprafețe 

de teren sunt arendate și lucrate în sistem intensiv, 

astfel că nu este  necesară existența unui personal 

numeros; o parte a celor care lucrează aceste 

terenuri nu provin din municipiul Săcele, ci, mai 

curând, din comuna învecinată, Tărlungeni.  

 

Se observă, de asemenea, că industria deține ponderea cea mai însemnată - 43,97% - deloc 

surprinzător având în vedere existența platformei industriale Electroprecizia și importanța 

companiilor ce își desfășoară aici activitatea.  

 

 

Grafic 3. Situația șomerilor în funcție de studii  

 

Repartiția șomerilor în funcție de studiile 

absolvite relevă nu numai vulnerabilitatea 

celor care nu au avut acces la o calificare 

profesională datorită lipsei studiilor minime 

care să ducă la obținerea unei calificări – 

51,44 % din totalul șomerilor nu au absolvit 

școala generală –, dar și a calificărilor 

superioare care fie nu mai sunt căutate pe 

piața muncii, fie este un surplus de persoane 

cu calificări similare. Două treimi dintre cei 

fără un loc de muncă sunt șomeri de lungă 
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durată, confirmând astfel dificultatea găsirii 

unei slujbe în condițiile unor studii precare. 

 

 

Evoluția demografică din ultimii ani a influențat și sistemul de educativ și al formării profesionale. 

Natalitatea, migrația externă și nivelul de trai au influențat în mod direct evoluția populației școlare 

și, pe cale de consecință, a tuturor indicatorilor legați de aceasta: personal didactic, unități de 

învățământ. 

Deși la nivelul localității s-a înregistrat o natalitate foarte ridicată în ultimul deceniu, iar la nivelul 

localității populația școlară a crescut în 2013 cu 9,57 % față de 2008, această creștere s-a reflectat 

numai în creșterea numărului de elevi înscriși în învățământul preșcolar, primar și, parțial, 

gimnazial. 

 

 
 
 

 

 

Grafic 4. Opțiunile absolvenților de gimnaziu din 
școlile săcelene  

(fără Școala Gimnazială nr 5 – Gârcini) 

 

 

 

În ceea ce privește învățământul liceal și 

profesional, numărul elevilor a scăzut 

semnificativ și constant în ultimii ani. La 

finalizarea celor 8 clase obligatorii numărul 

celor care aleg continuarea liceului este foarte 

mic. Principalul motiv al scăderii numărului 

elevilor din liceele săcelene scăderea treptată 

a prestigiului liceelor din Săcele. Oferta 

educațională variată a unităților de 

învățământ din Brașov și distanța scurtă ce 

separă cele două localități, au determinat 

numeroși părinți și elevi să nu opteze pentru 

continuarea studiilor liceale în localitate. 

 

Specificul instituției de învățământ în raport cu celelalte instituții din municipiul Săcele 

(conform Proiectului de dezvoltare instituțională): 
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Nu putem gândi existenţa în viitor, organizarea, dezvoltarea liceului nostru făcând 

abstracţie de comunitatea în mijlocul căreia funcţionăm şi a cărei nevoi de educaţie dorim să le 

satisfacem. Populaţia maghiară a oraşului Săcele este destul de numeroasă – aproximativ 6.210 

conform ultimului recensământ, ceea ce reprezintă 22.17% din populaţia totală. La aceasta se 

adaugă localităţile din împrejurimi care au şi populaţie maghiară, şi de unde experienţa arată că 

vin elevi la liceul nostru, deoarece şansa de a se încadra, de a obţine rezultate bune, de a-şi  dezvolta 

personalitatea este mai mare decât în oraşe mari, unde se pot “pierde” mult mai uşor. 

 Dorinţa acestei comunităţi de a-şi educa copiii în limba maghiară a dus de fapt la reînfiinţarea 

liceului nostru în 1990 şi această nevoie există şi în prezent, pornind de la convingerea 

fundamentată şi din punct de vedere pedagogic că toate cunoştinţele pot fi însuşite mai bine şi mai 

profund în limba maternă. 

         În ceea ce priveşte viaţa culturală şi setea de cultură, de frumos a comunităţii maghiare din 

zonă ne bazăm pe experienţa ultimilor 25 ani. În această perioadă nu a existat manifestare culturală 

locală de anvergură în care să nu fi fost implicată liceul nostru. Mai mult, majoritatea acestora au 

fost organizate cu participarea activă a elevilor, profesorilor noştri sau concepute şi realizate de 

şcoală, în şcoală. 

           Din punct de vedere etnografic avem aici, în curbura Carpaţilor, o zestre aparte, interesantă 

de tradiţii, obiceiuri rezultate din convieţuirea pe aceste meleaguri a saşilor, românilor şi 

maghiarilor. Doar aici există un grup compact de “ceangăi din Ţara Bârsei”, cu un trecut, o istorie 

şi o cultură proprie valoroasă. Sondajele pe bază de chestionare, concursurile tematice realizate de 

cadre didactice şi elevi ai şcolii noastre au dovedit pe de o parte interesul oamenilor faţă de aceste 

valori şi preţuirea lor, dar şi faptul că este încă mult de lucru pentru a asigura păstrarea şi 

promovarea lor corespunzătoare. Profesorii noştri, localnici în mare parte, cunosc bine tradiţiile, 

obiceiurile, dar şi persoane care se ocupă cu studierea acestora, sau care posedă obiecte, 

documente, amintiri, şi pot face multe în acest sens. De asemenea prezentarea acestor valori către 

elevii noştri, continuarea acestor tradiţii şi integrarea lor în viaţa actuală este singura cale de a clădi 

un viitor solid, sigur pentru comunitatea noastră.  

         Toate aceste aspecte au stat la baza organizării activităților dedicate aniversării a 25 de ani 

de existență a liceului nostru, ca de exemplu: conferință cu titlul  „Educația:oglinda de azi – 

fereastra de mâine”; concurs tematic județean despre istoria și tipologia învățământului în limba 

maghiară din Țara Bârsei; concurs interjudețean de matematică. 

Activitateta acestor 25 de ani urmează să fie prezentată într-o publicație jubiliară. 

 

 

 

 



16 
 

II/B. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

 

1. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ 
 

O condiție esențială a dezvoltării organizaționale este formarea unei culturi 

puternice, proces în care competențele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul 

poate să-și propună, să mențină sau să schimbe cultura organizațională. De aceea este 

necesar să identifice tipul de cultură, să o înțeleagă, să o modeleze pentru a putea promova 

un climat școlar pozitiv.  

Cultura organizațională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt.  

Valorile dominante sunt: cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul 

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

creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Sporadic se întâlnesc şi cazuri de elitism 

profesional, individualism, competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire. 

Climatul şcolar este caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor 

instituţiei şcolare ; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele 

didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri 

frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, 

îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea 

instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ – resursă curriculară 

- limba germană, ca a doua limbă străină 

- activități educative nonformale – extrașcolare și extracurriculare 

- opționale pentru aprofundarea materiilor de examen și pregătire remedială 

- opțional ”Educație prin șah” pentru elevii claselor primare 

- opțional ”Drepturile copiilor” pentru clasele gimnaziale 
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3. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENȚILOR 

 

Prin studierea limbilor străine de circulație internațională, lb engleză și lb germană, 

absolvenții claselor a VIII-a, pentru continuarea studiilor pot să opteze pentru licee de 

prestigiu în județul Brașov. 

Prin opţionalele oferite, elevii dobândesc cunoştinţe de drepturile omului şi de legislaţie 

europeană şi internaţională, care le facilitează admiterea în învățământul universitar. 

Absolvenţii care doresc să-și continue studiile în domeniul științelor naturale li se acordă 

bursă și loc de muncă de către compania săceleană ”Yurta”. 

În afară de bagajul de cunoştinţe dobândite pe parcursul anilor de şcoală – din orele de curs 

şi din opţionalele oferite de liceul nostru – absolvenţii părăsesc liceul şi cu o perspectivă 

mai largă asupra a ceea ce înseamnă să fii cetăţean al Europei şi al lumii. 

4. RESURSE UMANE (conform încadrărilor an școlar 2015/2016) 

a. Informații de tip cantitativ 

- Personal didactic: 34 

- 83 % titulari, 14 % suplinitori calificați, 3 % necalificați 

- grad didactic I: 52 %, grad didactic II: 10 %, definitivat: 35 % 

- cu vechime peste 20 ani: 15, vechime sub 10 ani: 7  

- Personal didactic auxiliar: 5 

- Personal nedidactic: 7 

- Total norme:  

fonduri consiliul local: 34,75 (didactic - 26,25;  didactic auxiliar – 3; nedidactic – 5,5)  

fonduri consiliul județean: 2  

Formarea personalului didactic: nu acumulează creditele necesare pentru a participa la concursul 

profesorilor metodiști / corp național experți în management educațional 

- Elevi: 

Rata de promovabilitate an școlar 2015-2016: ciclul primar:    100 % 

                                                          ciclul gimnazial: 97,30 % 

                                                          ciclul liceal :     100 % 

Ponderea elevilor cu rezultate foarte bune şi bune: 

                                       bine şi foarte bine la ciclul primar:            94 % 
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                                         medii generale peste 7,50 - gimnaziu:       95% 

        - liceu:           30 % 

 
Situația promovabilităţii la examenele de bacalaureat 

Sesiunile 2014 – 2016 
Sesiunea Promoţia 2014  

științe ale naturii 

Promoţia 2015 

științe ale naturii  

Promoţia 2016 

științe ale naturii 

 Îns

cr 

Nepr Re

sp 

Reuşit Înscr Nepr Resp Reuşi

t 

Înscr Nepr Resp Reuşit 

Iunie- iulie 2014 1 - 1 - - - - - - - - - 

August 2014 1 - - 1 - - - - - - - - 

Iunie – iulie 2015 - - -  11 1 1 9 - - - - 

August 2015 - - - - 1 - 1 - - - - - 

Iunie – iulie 2016 - - - - - - - - 11 - 4 7 

August 2016 - - - - - - - - 4 - - 4 

Total  - - - 1 - - - 9 - - - 11 

Procent total  100% 81.82% 100% 

 
Observaţii: (conform Proiectului de dezvoltare instituțională) 

1. Procentele de promovabilitate pe fiecare sesiune nu sunt reale deoarece cei 

 nereuşiţi sau neprezentaţi apar din nou şi din nou, contribuind astfel în mod repetat la scăderea 

procentului 

  2. Se observă o creştere a promovabilităţii la fiecare promoţie,  de la sesiune la 

sesiune adăugându-se alţi şi alţi elevi la rubrica „reuşiţi”, ceea ce arată că elevii perseverează şi în 

final reuşesc, să promoveze toți examenul de bacalaureat. 

  3.  Toate clasele de liceu sunt foarte eterogene, de nivel mediu efectivele de elevi 

nu sunt la nivel maxim deci ultima medie de intrare este cel al celui mai slab elev doritor ( cu alte 

cuvinte nu a existat o reală selecţie ). 

  4. Având în vedere faptul că studiile făcute asupra comunităţii din care provin elevii 

noştri de liceu, arată o tendinţă continuă de scădere a populaţiei de vârstă şcolară, nu există semne 

ca pe viitor nivelul claselor pe care le-am putea realiza să fie mai ridicat. 

 

 Situaţia elevilor după absolvire: Toți cei 16 absolvenţi ai clasei a VIII-a  s-au înscris toţi  la liceu  

   

Frecvenţa abaterilor elevilor:  foarte rare, doar 3 pe întregul an şcolar 

 

Rata abandonului: 0 % la toate ciclurile 
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Baza materială 
Liceul Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan”a beneficiat de investiții ale autorităților locale – s-a construit 

un nou corp pentru elevii ciclului secundar. 

În cele trei clădiri sunt: 16 săli de clasă dotate cu câte 1 calculator iar 6 săli sunt dotate şi cu câte 

1 videoproiector.1 laborator de informatică echipate cu 15 de calculatoare PENTIUM; reţeaua 

fiind conectată la internet. Bibliotecă cu un număr de 14000 de volume. Cabinet de consiliere 

şcolară și de logopedie. Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar modular. 

 

b)Informații de tip calitativ 

Ambianța în unitatea școlară: cultura este dominată de spiritul de echipă, se bazează pe cooperare 

și respect reciproc. Atmosfera este destinsă și plăcută, nu exista conflicte majore, dacă apar 

anumite conflicte ele sunt rezolvate în mod obiectiv. 

Relațiile director - personal, profesori - profesori, profesori – elevi se bazează pe comunicare, 

colaborare, munca în echipă și respect reciproc. 

Mediul de proveniență al elevilor: elevii provin din familii cu pregătire superioară și medie dar 

sunt și elevi din medii defavorizate sociali. Familiile răspund în general pozitiv față de provocările 

societății, în concordanță cu spiritul reformei și manifestă interes față de educația oferită de școală. 

Calitatea personalului: cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere profesional, fapt 

constatat în urma inspecțiilor la clasă, a inspecțiilor de specialitate, a rezultatelor obținute cu elevii.  

Managementul unității școlare: se desfășoară pe baza planului managerial și a planurilor 

operaționale, în colaborare cu membrii Consiliului de Administrație și a Consiliului profesoral. 

Cadrele didactice sunt organizate în catedre pe arii curriculare și comisii. Există comisii cu caracter 

permanent și comisii cu caracter temporar. Responsabilii comisiilor întocmesc planul managerial 

în baza căruia își desfășoară activitatea. 

Relații cu comunitatea: Implicarea părinților în activitățile manageriale este bună, echipa 

managerială menținând o relaționare permanentă cu Comitetul Reprezentativ al părinților pe 

școală. Cadrele didactice manifestă disponibilitate în vederea acordării de asistență părinților 

(săptămânal se organizează consultații cu părinții iar lunar întâlniri și lectorate). Există și părinți 

care se dovedesc dezinteresați față de educația elevilor fapt reflectat în comportamentul elevilor, 
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în atitudinea lor față de școală. Un rol important în eliminarea acestor deficiențe îl au profesorul 

psihopedagog și cadrul didactic itinerant. 

Parteneri sociali: 

- Primăria Municipiului Săcele 

- Direcția Generală și de Asistență Socială de Protecție a Copilului Săcele 

- Poliția Municipiului Săcele 

- Asociația Ceangăilor Bârsa 

- Bisericile Evanghelice Lutherane din Baciu, Turcheș, Cernatu, Biserica Reformată respectiv 

Biserica Catolică; 

- Muzeul Etnografic Săcele 

- Fundația de Asistență Socială și Tineret (FAST)  

- Clubul Tinerilor Maghiari din cele 7 sate (HMIK) 

 

5. ANALIZA SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, am apelat la metoda (tehnica) SWOT, 

analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere: 

 oferta curriculară 

 resurse umane 

 resurse materiale şi financiare 

 relaţiile cu comunitatea 

 

a) Oferta curriculară 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Permite învățarea limbilor 

străine la nivel performant 

Rezultate bune la examene naționale – 

procent mare de 

promovabilitate 

Rezultate bune la  concursuri 

Existența celor 4 niveluri de 

învățământ– preşcolar, primar,gimnazial 

și liceal 

Folosirea insuficientă a 

echipamentelor moderne; 

Neimplicarea profesorilor în 

proiecte de finanţare; 

Oferta școlii nu satisface nevoile 

tuturor elevilor, opţiunile se fac în 

funcţie de decizia majorităţii elevilor 

clasei şi există riscul să nu satisfacă 

opţiunile tuturor elevilor; 

 

OPORTUNITĂȚI AMENNINȚĂRI 

Identificarea oportunităţilor de 

formare a cadrelor didactice; 

Insuficienta diversificare şi 

adecvare a CDŞ la cerinţele şi 



21 
 

CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate; 

Oferta CDŞ contribuie la dezvoltarea 

unei motivaţii intrinseci pentru învăţare; 

CDŞ permite valorificarea 

abilităţilor individuale; 

solicitările părinţilor şi elevilor poate 

scădea motivaţia acestora pentru 

învăţare; 

Baza materială existentă nu 

permite realizarea tuturor solicitărilor 

(opţiunilor) beneficiarilor. 

Legislația schimbătoare 

Necorelarea ofertei educaționale 

cu cerințele pieței muncii 

b) Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

personal didactic calificat în 

totalitate; 

ponderea cadrelor didactice 

titulare cu gradul didactic I  

relaţiile interpersonale (profesor -elev, 

conducere-subalterni, profesori-

părinţi,profesori-profesori etc.)existente 

favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice 

precum şi o bună coordonare a acestora; 

elevi cu rezultate bune la 

evaluările naţionale, bacalaureat şi 

competiții școlare; 

nici un caz de abandon şcolar; 

implicarea tot mai mare a 

Asociaţiei părinţilor; 

relaţii foarte bune şi de 

parteneriat cu alte instituţii şi comunități 

şcolare; 

conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice 

privind aspecte precum : organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor, centrarea 

activităţii didactice pe nevoile elevului, 

informatizarea învăţământului etc; 

lipsa de colaborare între unele 

cadre didactice; 

personalul administrative şi de 

îngrijire insuficient; 

Slaba motivare a cadrelor 

didactice având în vedere salariile mici; 

Superficialitatea unor cadre 

didactice suplinitoare 

 Interesul scăzut al cadrelor 

 didactice de a participa la stagii de formare 

profesională; 

OPORTUNITĂȚI AMENNINȚĂRI 

numărul de întâlniri şi activităţi 

comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, 

o comunicare mai bună; 

varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, 

ONG-uri, universităţi; 

posibilităţile financiare de 

stimulare, motivare a cadrelor didactice 

imposibilitatea motivării 

personalului bine pregătit pentru a 

rămâne în sistemul de învățământ; 

reducerea populaţiei şcolare; 

plecarea cadrelor didactice spre 

alte domenii de activitate mai bine 

remunerate; 

reducerea de personal 

administrativ; 

criza de timp a părinţilor și 
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întâlnirile frecvente de câte ori 

este cazul între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la 

nivelul clasei / şcolii, consultaţiile); 

diminuarea fluctuaţiei 

personalului didactic şi didactic 

auxiliar; 

prezenţa specialiştilor în şcoală: 

logoped, psihopedagog, profesori de 

sprijin, 

Posibilitatea școlii de a-și selecta 

cadrele didactice 

plecarea părinților la muncă în 

străinătate datorită actualei situaţii 

economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară, fapt ce se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev cât 

şi în performanţa şcolară a elevilor; 

 

 

c) Resurse materiale și financiare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

starea fizică bună a spaţiilor 

şcolare şi încadrarea în normele de 

igienă corespunzătoare 

existenţa funcţională cabinetului de 

informatică,logopedie și consiliere; 

existenţa conexiunii la internet în 

toate sălile de clasă; 

fonduri băneşti extrabugetare 

obţinute prin sponsorizări, donații; 

bibliotecă având un număr de 

peste volume 14000 

fondurile băneşti nu sunt 

suficiente pentru stimularea cadrelor 

didactice şi elevilor; 

sala de sport este mică; 

spațiu pentru anumite cabinete de 

specialitate 

bugetul insuficient pentru 

achiziționarea de materiale suplimentare 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

descentralizare şi autonomie 

instituţională; 

atragerea de fonduri prin realizarea 

unor proiecte în parteneriat cu 

comunitatea locală (primărie, părinţi), 

ONG-uri, firme precum şi din 

Programele europene finanțate prin 

fondurile structurale 

îmbunătăţirea infrastructurii 

degradarea spaţiilor şcolare 

datorită fondurilor băneşti limitate, 

alocate pentru întreţinerea şcolii; 

conştiinţa morală a elevilor 

privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor 

ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente, 

fonduri insuficiente pentru 

reparații și întreținere a bazei materiale 

lipsa investițiilor 

 

d) Relațiile cu comunitatea 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Colaborarea bună cu 

reprezentanții comunității locale 

(Primărie, Comitetul de părinți, Poliție, 

Biserică); 

Poziție geografică centrală 

Receptivitate și transparență din 

partea conducerii 

Activități extrașcolare variate 

Parteneriate cu reprezentanți ai 

comunității 

Programe de voluntariat 

 

 

Comunicare deficitară cu părinții 

în anumite situații 

Rezultate cuantificabile reduse ale 

proiectelor de parteneriat 

Inițierea unui număr mic de 

proiecte de parteneriat internaţional; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Schimburi culturale 

Susținere din partea autorităților 

Legislație restrictivă 

Creșterea concurenței din partea 

altor unități școlare 

 

 

 

III. PROGNOZĂ - STRATEGII DE DEZVOLTARE  
 

1. VIZIUNEA LICEULUI: (conform PDI) 

„ Ennek a népnek élni kell, tehát az iskola állani fog” 

Trefort Ágoston 

magyar oktatásügyi miniszter 

XIX. század vége 

 

„Acest popor va trăi, deci şcoala va dăinui” 

Trefort Ágoston 

ministru maghiar al educaţiei 

la sfîrşitul secolului XIX. 
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        Aceste cuvinte au fost rostite cu ocazia vizitei domnului ministru în Săcele  ( pe atunci patru 

sate separate), în anii ’80 ai secolului XIX şi prin „popor” se referă la comunitatea ceangăilor din 

Ţara Bârsei în general şi din cele 4 sate în special, o comunitate distinctă de celelalte grupuri etnice 

maghiare din Transilvania prin tradiţii, port, dialect şi cultură, atribute care trebuie cultivate şi 

păstrate prin existenţa instituţiilor specifice ( şcoală şi biserică în special ). 

 Aceasta este şi viziunea noastră în ceea ce priveşte unitatea noastră de învăţământ, viziune 

pe care ne-am asumat-o din anul 1990, anul în care, prin voinţa comunităţii s-a înfiinţat Liceul 

maghiar din Săcele, care ulterior a primit numele de Liceul Teoretic Zajzoni Rab István. 

 

2. MISIUNEA LICEULUI: (conform PDI) 

 

 La acest capitol, pornind de la viziunea şcolii, încercăm să justificăm existenţa unităţii 

noastre şcolare, rațiunea ei de a fi. 

  Aceasta derivă din nevoile de educaţie identificate in cadrul societăţii şi a comunităţii locale 

şi reprezintă opţiunea comună a tuturor grupurilor de interes reprezentative la nivelul şcolii, adică 

elevi, părinţi, profesori, manageri, etc. 

Iată în continuare principiile de bază ale culturii noastre educaționale, enunţate prin 

formularea explicită  a valorilor fundamentale promovate  şi a nivelului de performanţă așteptate 

prin aplicarea acestui proiect şi considerate de către noi ca fiind deosebit de importante în actualul 

context politic, economic, social si tehnologic : 

 Unitatea noastră şcolară oferă posibilitatea şcolarizării tuturor elevilor  

maghiari din Săcele şi din împrejurimi ( Târlungeni, Zizin, Purcăreni, Teliu, Apaţa, Ormeniş, 

Satu Nou, Crizbav, unele şcoli din Brașov, etc ), asigurând condiţii de adaptare mai avantajoase 

din punct de vedere al integrării şi din punct de vedere financiar. 

   Această misiune este susţinută şi de existenţa internatului precum şi de faptul că profesorii 

noştri sunt în marea lor majoritate localnici, calificaţi şi lucrând in specialitate, astfel reuşind să 
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asigure fiecărui elev în parte un ritm de dezvoltare adecvat capacităţii și personalităţii acestuia. 

Scopul final este ca elevii noştri să fie competenţi, să abordeze cu succes examenele care îi aşteaptă 

după absolvire. 

 Având în vedere contextul social în care funcţionează, şcoala noastră îşi  

asumă un rol deosebit de important în organizarea vieţii culturale, în educarea spirituală şi 

estetică, prin şi pentru cultură a întregii comunităţi maghiare din Săcele și împrejurimi, în 

păstrarea şi perpetuarea obiceiurilor și tradiţiilor locale. Satisfacem astfel nevoia pentru cultură şi 

setea de frumos a oamenilor acestor meleaguri. În asumarea acestei responsabilităţi am avut în 

vedere faptul că Săcele, fiind un oraș mic, este un  fel de hibrid sat-oraș, fiind din această cauză la 

periferia vieții culturale, ocolit de trupele importante de teatru şi ansambluri artistice, dar în acelaşi 

timp, datorită fenomenului firesc al urbanizării existând pericolul neglijării şi chiar a uitării 

frumoaselor tradiţii, obiceiuri şi mesteşuguri locale, care fac ca aceste meleaguri să  reprezinte o 

notă aparte în marea simfonie regiunilor şi etniilor din România. 

 Acordăm prioritate educaţiei bazate pe valorile culturii naţionale,  universale dar  

şi specificațiilor locale, pentru a asigura succesul integrării în societatea aflată într-o continuă 

schimbare a tuturor absolvenţilor noştri. 

 Acordăm o deosebită importanţă educaţiei în spiritul moralei creştine, al  

 respectării legilor ţării respectiv a legilor eticii şi de comportament în societate. 

 
3. Elemente definitorii ale strategiei 
 

a. Fundamentele strategiei:  
 

o realitatea comunitară rezultată în urma studiului de nevoi;  

 

o misiunea şcolii asumată de corpul profesoral;  

 

o tradiţiile şcolii, ale sistemului de învăţământ românesc în general;  

 

o sistemul de valori moderne, europene general asumate ca: performanţă, eficienţă, 

comunicare, democraţie, transparenţă, succes, toleranţă, integrare europeană;  

 
 

b. Obiectivul strategiei:  
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Transformarea Liceului Teoretic „Zajzoni Rab Istvan” din Săcele într-o instituţie de 

învăţământ postgimnazial aptă să educe la standarde naţionale şi să se implice cu succes în 

eforturile comunităţii de a găsi soluţii la dificultăţile momentului şi de a se integra în sistemul 

de valori europene.  
 

c. Principiile strategiei:  
 

o Reuşita şcolii se confundă cu succesul elevilor noştri;  

 

o Resursa umană este elementul cheie – educatorii sunt cei care deţin rolul strategic 

principal în conceperea, realizarea şi implementarea schimbării în şcoală;  

 

o Valorificarea optimă a resurselor organizaţiei şi comunităţii ca şi cheie a succesului.  
 

 

d. Priorităţile strategiei:  
 

o Completarea şi ridicarea gradului de profesionalism al corpului profesoral;  

 

o Crearea bazei materiale care să permită realizarea standardelor naţionale şi să susţină 

efortul de schimbare;  

 

o Îmbunătăţirea ofertei educaţionale;  

 

e. Orizont de timp de implementare: 4 – 5 ani;  
 

 

f. Finanţare:  
 

Suma minimală necesară aproximativ …………………… lei;  

Justificare :  

 

o Dotări cu mijloace moderne de învăţământ   

 

o Proiecte pe programe cu finanţare externă;  

 

o Surse proprii:  sponsorizări, parteneriate comerciale cu agenţi economici;  

 

o Contribuţii ale comunităţii locale: autorităţi locale, părinţi.  

 

o Sumele sunt de asemenea necesare cheltuielilor de personal, asistenței sociale, altor 

cheltuieli  

 
 

g. Factori de risc:  
 

o Neasigurarea finanţării;  
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o Inconsecvernţe manageriale;  

 

o Numărul mic de clase/număr mai mic de elevi/clase   

 

o Neacoperirea întregului spațiu de lucru poate aduce cheltuieli nejustificate  

 

o Nerealizarea parteneriatului comunitar privind şcoala.  

 
 

h. Modalitate de implementare:  
 

- Strategii concrete pentru fiecare domeniu funcţional;  

 

- Planuri operaţionale pentru fiecare problemă.  
 

4. Ținte, opțiuni strategice și acțiuni propuse 

Ținta nr. 1. 

Modernizarea demersului didactic și dezvoltarea unui învățământ incluziv în spiritul stimulării 

excelenței școlare și a competitivității Liceului Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan” din Săcele 

OPȚIUNI STRATEGICE ACȚIUNI PROPUSE 

 Parcurgerea curriculumelui obligatoriu 

prin intermediul unor metode moderne 

 Aplicarea principiilor școlii incluzive, 

șanse egale în funcție de aspirații și 

aptitudini personale 

 Elaborarea unor programe de 

excelență/remediale pentru 

disciplinele de specialitate 

 Actualizarea infrastructurii 

informaționale la nivel logistic și 

tehnic pentru funcționarea bibliotecii 

școlare 

 Afirmarea școlii prin popularizarea 

rezultatelor 

 Îndrumarea activității comisiilor 

metodice 

 Realizarea de rapoarte și situații 

statistice 

 Valorificarea informațiilor dobândite 

de către elevi pe cale nonformală și 

informală 

 Introducerea unui sistem informatizat 

pentru biblioteca școlară 

 Achiziționarea de aparatură 

electronică pentru sălile de clasă 

 Organizarea unui program de 

pregătire pentru concursurile școlare 

 

Ținta nr. 2.  

Optimizarea ofertei educaționale/școlare/extrașcolare centrată pe nevoile și interesele 

educabililor și comunității , promovarea unor programe educaționale specifice pentru asigurarea 

dimensiunii europene în școală 

OPȚIUNI STRATEGICE ACȚIUNI PROPUSE 
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 Diversificarea ofertei curriculare și 

multiplicarea posibilităților elevilor de 

a alege 

 Implicarea permanentă și directă a 

elevului în construirea propriului 

traseu de învățare 

 Prioritate acordată intereselor elevilor 

și modernizarea actului didactic 

 Asumarea de către profesori a rulului 

de organizator și de mediator el 

experiențelor de învățare și de 

consiliere curriculară 

 Abordarea interdisciplinară noțiunilor 

și conceptelor științifice 

 Transferul și mobilizarea 

cunoștințelor și deprinderilor în 

situații noi  

 Proiectarea ofertei de școlarizare 

 Centralizarea propunerilor de 

discipline opționale/catedre/profesori 

 Consultarea și centralizarea opțiunilor 

împreună cu elevii și părinții 

 Identificarea resurselor materiale 

existente și a celor necesare aplicării 

ofertelor curriculare 

 Dezbateri pe teme pedagogice 

 Inițierea cercetărilor pedagogice  

 

Ținta nr. 3. 

Adaptarea resurselor umane la competențele unei societăți informaționale, formarea profesională 

continuă a personalului didactic și nedidactic și stimularea dezvoltării personale prin acces la 

resursele de instruire pe tot parcursul vieții 

OPȚIUNI STRATEGICE ACȚIUNI PROPUSE 

 Stimularea activității de cercetare 

științifică și pedagogică a cadrelor 

didactice 

 Implicarea personalului didactic și 

nedidactic în procesul de dezvoltare 

profesională 

 Colaborarea cu partenerii comunitari  

 Aplicarea în activitatea didactică a 

rezultatelor participării la programe de 

formare continuă și profesională 

 Amenajarea unui centru de 

documentare și informare 

 Participarea la programe de formare 

pentru personalul didactic auxiliar 

 

Ținta nr. 4. 

Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel național și internațional și valorificarea rezultatelor 

în urma derulării acestora, promovarea unui climat de comunicare activă și cooperare între școală 

– elev – părinte – comunitate 

OPȚIUNI STRATEGICE ACȚIUNI PROPUSE 

 Optimizarea tehnicilor de derulare ale 

parteneriatelor existente 

 Monitorizarea parteneriatelor existente 

 Diseminarea informațiilor la orele de 

consiliere și orientare 
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 Îmbinarea activităților formale cu cele 

nonformale cu scopul obținerii de 

deprinderi practice aplicative 

 Armonizarea sistemului de valori al 

liceului cu cel social 

 Intensificarea participării la activități 

de ecologizare, plantere de puieți, 

excursii tematice, dezbateri... 

 Întățniri, dezbateri cu parteneri ai 

comunității locale 

 

Ținta nr. 5. 

Dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanțări extrabugetare pentru 

crearea unui ambient favorabil studiului în conformitate cu nevoile informaționale, tehnologice, 

de igienă și de securitate ale tuturor participanților la educație 

OPȚIUNI STRATEGICE ACȚIUNI PROPUSE 

 Asigurarea securității tuturor celor 

implicați în activitattea școlară 

 Dezvoltarea unui management de 

coeziune și implicare în proiectele 

școlii 

 Implicarea partenerilor comunitari în 

proiectarea bugetară a proiectelor, 

activităților educative propuse 

 Implicarea asociației părinților în 

activitatea educativă și financiară a 

școlii 

 Întărirea securității la nivelul școlii 

 Crearea unui cadru plăcut și ecologic 

de recreere pentru beneficiari prin 

atragerea CL, Comitetul părinților și a 

elevilor prin activități ecologice 

 Antrenarea întregului personal în 

estetizarea spațiilor școlare 
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IV. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

1. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE: 

DOMENIUL  OBIECTIVE SPECIFICE 
I. CURRICULUM 1.Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională elaborate extern şi intern 

(MENCȘ, ISJBV) şi a finalităţilor pe niveluri de şcolarizare (preşcolar, primar, gimnazial, 

liceal), 

respectând modificările legislative recente 

2. Monitorizarea şi evaluarea calităţii progresului educaţional: aplicarea corectă şi creativă a 

curriculumului, evaluarea calităţii domeniilor şi a proceselor educaţionale, stimularea şi 

experimentarea 

unor practici educaţionale moderne; 

3. Creşterea eficienţei demersului educaţional 

4. Asigurarea unei oferte educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017 (CDŞ), în acord cu tradiţia 

şcolii, vizând asigurarea progresului şcolar şi a pregătirii durabile pentru viaţă; 

5. Stimularea activităţilor de performanţă (organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi 

olimpiadelor) şi asigurarea succesului şcolar al elevilor din clasele terminale, prin activităţi de 

pregătire specifice; 

6. Asigurarea atingerii obiectivelor curriculare propuse la fiecare disciplină de studiu 

7. Asigurarea accesului la educaţie prin incluziune socială a copiilor cu CES 

8. Menţinerea specificului vocaţional prin aplicarea corectă şi creativă a curriculumului 

9. Participarea la elaborarea programelor disciplinelor din C.D.Ş. specifice specializării  

10. Preluarea bunelor practici de la partenerii din proiectele naţionale sau internaţionale 

11.Integrarea în societatea cunoaşterii 

12.Dezvoltarea la nivel local, judeţean, naţional a unor programe educative (şcolare şi extraşcolare) 

şi integrarea acestora în programele promovate de M.E.N.C.Ș. 
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II. RESURSE UMANE 1. Încadrarea cu personal didactic calificat/didactic auxiliar şi nedidactic a liceului şi evaluarea 

periodică a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic de la nivelul unităţii şcolare, 

conform fişelor de evaluare, 

în vederea obţinerii de performanţe; 

2. Asigurarea consultanţei didactice şi educaţionale prin asistenţe la ore şi activităţi 

demonstrative 
3. Realizarea programelor de formare continuă pentru dezvoltarea competenţelor profesionale prin 

CCD şi instituţii specializate în acest sens; 

4.Implementarea programului de mentorat prevăzut de Legea educaţiei naţionale 

 5.Dimensionarea compartimentelor din organigrama şcolii în funcţie de normativele în vigoare 
6. Asigurarea consultanţei şi organizarea muncii 

7. Organizarea echipelor de lucru 

8. Sprijinirea dezvoltării profesionale 

9. Asigurarea unui climat care să favorizeze comunicarea şi dezvoltarea personală 

10. Dezvoltarea unor competenţe şi abilităţi de lucru specifice profilului al organizaţiei 

11. Dezvoltarea abilităţilor de lucru privind accesarea şi participarea cadrelor didactice în cadrul 

proiectelor şi programelor de cooperare 

12.Responsabilizarea cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii 
III. RESURSE 

MATERIALE 

1. Modernizarea resurselor didactico-materiale ale liceului, pentru asigurarea unui cadru propice 

performanţelor şcolare; 

2. Stabilirea bugetului pe anul 2017 

3. Asigurarea condiţiilor adecvate pentru studiu şi lucru în şcoală 

4. Asigurarea mijloacelor de învăţământ specifice profilului vocaţional 

5. Modernizarea bazei materiale a laboratoarelor de informatică şi secretariatului cu scopul 

eficientizării competenţelor IT şi sporirii capacităţii de comunicare interpersonală 

6. Utilizarea unor mijloacelor de asigurare a disciplinei interne 

7. Creşterea şi diversificarea achiziţiilor de materiale şi mijloace didactice 
IV. DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ ŞI 

RELAŢII COMUNITARE 

1.Actualizarea şi îmbunătăţirea Proiectului de dezvoltare instituţională 

2. Coordonarea relaţiilor cu reprezentanţii comunităţii locale 

3.Implicarea activă în parteneriatul şcoală-părinţi-elevi 

4. Încadrarea tradiţiilor liceului în manifestările comunităţii 

5.Stabilirea relaţiilor de colaborare şi parteneriat cu instituţii, asociaţii, fundaţii şi O.N.G.-uri pentru 

promovarea specificului școlii 

6.Coordonarea proiectelor de colaborare internaţională, de toate tipurile, eficientizarea acestora prin 

valorificarea produselor finale obţinute, încurajarea parteneriatelor la nivel local, zonal şi naţional 
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7.Asigurarea şi dezvoltarea comunicării prin intermediul programelor naţionale şi europene 

8.Actualizarea paginii web a şcolii 

9.Asigurarea cooperării cu parteneri interni (elevi, părinţi) şi externi (mass-media locală), în vederea 

unei informări eficiente şi rapide a cetăţenilor cu privire la activitatea organizaţiei noastre 

 

2. PLAN OPERAȚIONAL 

Ținta nr. 1. 

Modernizarea demersului didactic și dezvoltarea unui învățământ incluziv în spiritul stimulării reușitei școlare și a competitivității 

Liceului Teoretic ”Zajzoni Rab Istvan” din Săcele 

OBIECTIVUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

RESURSE RESPONSABILI ORGANIZARE/ 

MONITORIZARE 

EVALUARE 

financiare umane 

Monitorizarea 

activității didactice 

din școală, privind 

învățarea centrată 

pe elev 

Analiza periodică a 

progresului școlar 

proprii Șef comisii 

metodice 

Director 

Consilier educativ 

permanent Interasistențe 

Chestionare elevi 

Monitorizarea 

activității cadrelor 

didactice 

Inspecții tematice 

Inventarierea 

inovațiilor didactice 

eficiente 

Bugetare 

Extrabugetare  

Conducerea  

Responsabil 

formare continuă 

Membrii CA permanent Asistențe la ore 

Portofolii cadre 

didactice 

Susținerea de lecții 

demonstrative în 

cadrul comisiilor 

metodice  

Număr de lecții 

programate și 

indicatori specifici 

privind calitatea 

educativă a acestora 

Proprii  Consiliul 

profesoral 

Comisii metodice 

Conducerea 

Șefi catedre și 

comisii 

Semestrial conform 

calendarului 

comisiei 

Fișa de observare a 

lecției 

Discuții 

Organizarea și 

coordonarea 

acțiunilor de 

simulare și 

desfășurare a 

examenelor 

naționale 

Analize comparative 

și diagnostice  

bugetare 

extrabugetare  

Resp comisii 

metodice 

 

Conducerea  Perioada 

examenelor 

Rezultate teste 

inițiale,  

Statistici 

Rapoarte  
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Valorificarea 

experienței 

didactice prin 

participarea la 

examenele 

naționale și 

concursuri școlare 

Analize periodice a 

nivelului de 

performanță 

Bugetare  

 

Resp comisii 

metodice 

ISJ 

 Evaluări formative 

pe parcursul 

semestrelor și 

sumative la sfârșitul 

semestrelor 

Rapoartele 

comisiilor metodice 

Analiză 

comparativă 

 

 

Ținta nr. 2.  

Optimizarea ofertei educaționale/școlare/extrașcolare centrată pe nevoile și interesele educabililor și comunității , promovarea unor 

programe educaționale specifice pentru asigurarea dimensiunii europene în școală 

OBIECTIVUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

RESURSE RESPONSABILI ORGANIZARE EVALUARE 

financiare umane 

Extinderea CDȘ 

prin constituirea 

unui pachet de 

opționale atractive 

bazate pe 

cunoașterea 

nevoilor de educație 

ale elevilor 

Prezentarea 

propunerilor 

Întocmirea 

proiectelor și 

programelor de 

studiu 

Aprobarea 

programelor CDȘ 

Bugetare 

Extrabugetare 

sponsorizări 

Profesorii care 

predau disciplinele 

opționale 

Comisia pentru 

Curriculum 

Semestrul I Chestionare elevi, 

părinți, CL 

 

Verificarea 

respectării 

reglementărilor 

legale vizând oferta 

CDȘ 

Întocmirea 

proiectelor 

Aprobarea 

programelor școlare 

CDȘ 

Resurse proprii CP Comisia Curriculum 

Conducerea școlii 

Octombrie 

Martie  

Analiza 

programelor în 

grupuri de lucru 

Asigurarea bazei 

materiale și 

logistice necesare 

realizării unei oferte 

educaționale de 

calitate 

Realizarea unei 

diagnoze a nevoilor 

materiale și logistice 

Procurarea logisticii 

și a materialelor 

necesare 

Bugetare  

Extrabugetare  

CP CA Ianuarie   
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Realizarea unei 

evaluări la toate 

ciclurile în funcție 

de standardele de 

performanță 

propuse 

Teste formative și 

sumative 

Concursuri școlare 

Examene naționale 

Bugetare  Responsabili 

comisii metodice 

Conducerea  Septmbrie - 

octombrie 

Analiza calitativă 

și cantitativă 

testelor sumative  

       

 

 

Ținta nr. 3. 

Adaptarea resurselor umane la competențele unei societăți informaționale, formarea profesională continuă a personalului didactic și 

nedidactic și stimularea dezvoltării personale prin acces la resursele de instruire pe tot parcursul vieții 

OBIECTIVUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

RESURSE RESPONSABILI ORGANIZARE EVALUARE 

financiare umane 

Participarea 

cadrelor didactice la 

stagiile de formare 

continuă oferite de 

universități și CCD 

Conștientizare, 

informare 

Certificate de 

participare, 

adeverințe 

Bugetare 

Resurse proprii 

Formatori 

Cadre didactice 

Responsabil comisie 

formare continuă 

Permanent  Prezentarea 

noutăților 

metodice și 

științifice  

Constituirea de 

echipe în vederea 

realizării de 

proiecte 

educaționale și/sau 

parteneriate 

Asigurarea condițiilor 

de logistică – spațiu, 

aparatură, 

imprimantă,,,, 

Creșterea ratei de 

succes școlar 

Inspecții  

Bugetare 

Extrabugetare  

Echipe de proiect-

grupuri de lucru 

Experți externi 

CCD 

Catedre și comisii 

Constituirea 

comisiilor și a 

grupurilor de lucru 

la început de an 

respectiv ocazional 

 

Sprijinirea 

inițiativelor și 

stimularea 

creativității cadrelor 

didactice 

Stimulare salarială –

gradații de merit, 

premii 

Bugetare 

sponsorizări 

CP 

Responsabili 

comisii metodice 

Conducerea  Permanent  Mediatizarea 

bunelor practici 
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Ținta nr. 4. 

Lărgirea portofoliului de parteneriate la nivel național și internațional și valorificarea rezultatelor în urma derulării acestora, 

promovarea unui climat de comunicare activă și cooperare între școală – elev – părinte – comunitate 

OBIECTIVUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

RESURSE RESPONSABILI ORGANIZARE EVALUARE 

financiare umane 

Păstrarea prin 

educație a 

elementelor de 

identitate și cultură 

națională 

Pliante, broșuri,  

Articole pe site-ul 

școlii,  

Expoziții permanente 

și ocazionale 

Sponsorizări 

 

CP 

Responsabil 

comisie proiecte și 

programe 

CA Permanent  Identificarea 

elementelor valorii 

adăugate 

Realizarea de 

proiecte externe de 

parteneriate școlare 

de dezvoltare 

școlară 

Utilizarea produselor 

finite ale proiectelor 

în curriculumul 

școlar 

Sponsorizări  CP 

Primăria, CL 

CA 

Comitetul de părinți 

Permanent  Rapoarte 

Analiză rezultate 

vizibile, 

măsurabile 

Derularea 

proiectelor 

educaționale cu 

părinții în vederea 

transformării școlii 

într-un liant între 

familie și 

comunitate 

Întâlniri cu partenerii 

conform planificării 

Activități comune 

elevi-părinți 

Transmiterea ofertei 

educaționale a școlii 

în comunitate 

Bugetare 

Extrabugetare 

Sponsorizări  

Responsabil 

comisie 

parteneriate și 

proiecte 

Președinte comitetul 

de părinți 

Concucerea școlii 

Lunar conform 

calendarului 

Măsurarea 

nivelului de 

satisfacție a 

beneficiarilor 

direcți și indirecți 

prin chestionare, 

interviuri 

Dezvoltarea 

serviciilor 

educaționale de 

consiliere școlară 

pentru elevi, părinți 

și cadre didactice 

Proiecte comune 

cadre didactice-elevi-

părinți 

Antrenarea părinților 

în activități 

extrașcolare 

Bugetare 

Extrabugetare  

Consilier școlar 

Prof itinerant 

Director 

Consilier educativ 

Președinte comitet 

de părinți 

Lunar conform 

calendarului sau ori 

de câte ori este 

nevoie 

Măsurarea 

nivelului de 

satisfacție a 

beneficiarilor 

direcți și indirecți 

prin chestionare, 

interviuri 

Cunoașterea 

factorilor de risc și 

a consecințelor 

actelor de 

delicvență juvenilă 

Întâlniri periodice ale 

elevilor cu 

reprezentanți ai 

Poliției locale 

Chestionare,  

Armonizarea 

climatului de muncă 

Bugetare  CP Conducerea  

CL 

Documentare, 

informare și 

diseminare 

informații în 

ședințele cu părinții, 

ore de dirigenție 

Observarea 

comportamentului 
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Extinderea rețelei 

de supraveghere 

video a locurilor cu 

potențial de risc 

Verificarea periodică 

a  situațiilor 

problematice cu 

adoptarea de măsuri 

adecvate în timp util 

Bugetare  Director  Director  Decembrie   

 

 

Ținta nr. 5. 

Dezvoltarea și modernizarea resurselor materiale, atragerea de finanțări extrabugetare pentru crearea unui ambient favorabil studiului 

în conformitate cu nevoile informaționale, tehnologice, de igienă și de securitate ale tuturor participanților la educație 

OBIECTIVUL INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

RESURSE RESPONSABILI ORGANIZARE EVALUARE 

financiare umane 

Asigurarea unui 

ambient confortabil 

pentru elevi, 

profesori și părinți 

Evaluarea pe baza 

standardelor specifice 

Asigurarea de către 

corpul profesoral a 

viziunii privind 

asigurarea calității 

promovate de 

structurile abilitate în 

domeniu 

Extrabugetare 

Sponsorizări  

CP 

Resp instituțiilor 

abilitate 

Conducerea  Permanent  Observarea 

ritualurilor, 

povestirilor…. A 

culturii 

organizaționale de 

către auditori 

externi 

Asigurarea de 

dotări specifice 

procesului didactic 

Evaluarea pe baza 

standardelor specifice 

Bugetare 

Extrabugetare  

Formatori 

Șefi catedre 

CA   

Diversificarea 

surselor de venituri 

extrabugetare 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice 

Raport situație 

financiară 

Bugetare 

Extrabugetare  

Director 

Contabil 

Administrator  

Conducerea 

Contabil  

Permanent  Creșterea 

numărului de 

parteneri, 

susținători 

Continuarea 

programului de 

dotare a școlii cu 

rețele de 

calculatoare 

Implicarea unui 

număr mai mare de 

elevi și profesori în 

”lecții asistate de 

calculator” 

Bugetar 

Extrabugetar  

Cadre didactice CP 

CA 

Sensibilizarea 

partenerilor  
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Formarea și 

consilierea în 

folosirea eficientă a 

rețelei de 

calculatoare 

Formarea 

competențelor de 

utilizare a 

calculatoarelor 

Implicarea unui 

număr mai mare de 

elevi și profesori în 

”lecții asistate de 

calculator” 

Bugetar 

Extrabugetar 

Cadre didactice 

formatori 

Responsabil formare 

continuă 

Director 

Responsabil comisii 

Lecții demonstrative 

– activități 

extracurriculare 

organizate lunar 

”Asistență 

asistată” 
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