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MOTTO:
Viaţa e o luptă a oamenilor inteligenţi şi sănătoşi,
deci asigură-ţi un loc printre învingători cultivându-ţi
spiritul şi fortificându-ţi sănătatea la L.P.S. Tg.-Jiu.

I. ARGUMENT
Având la bază idealurile educaționale naționale, finalitățile Liceului cu Program Sportiv
Tg-Jiu vizează performanța sportivă și școlară, dezvoltarea armonioasă intelectuală, fizică și
decizională, precum și formarea unor absolvenți în măsură să se integreze activ pe piața actuală
a muncii.
Afirmarea acestor finalităţi implică necesitatea gândirii unui nou mod de abordare a
managementului sistemului de învăţământ, în general, şi al instituţiei şcolare în special.
Prezentul plan de de dezvoltare instituțională al școlii este elaborat ca urmare a
regândirii și continuării planului de management al liceului nostru, în concordanţă cu politicile
educaţionale naționale, cu rezultatele analizei SWOT (pe domenii), cu sugestiile din raportul
elaborat cu ocazia inspecției ARACIP din noiembrie 2015 și cu prevederile actuale legate de
măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de
siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
Componenta prioritară a planului de dezvoltare instituțională al școlii o reprezintă în
continuare implementarea reformei educaţionale, asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea
competitivităţii educaţionale pe plan european, adaptarea și corelarea conținuturilor noilor
programe școlare, prevăzute în noul curriculum, cu metode și strategii centrate pe interesele
elevilor și pe cele 8 competențe cheie, prevăzute de Comisia Europeană, astfel încât colectivele
de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile specifice instruirii în conformitate cu
formarea competenţelor şi abilităţilor pe care elevii trebuie să şi le însuşească.
Prezentul plan de dezvoltare instituțională al școlii se bazează pe echilibrul dintre
reglementări și inițiative, având caracter anticipativ și valoare strategică cu scopul de a optimiza
și dezvolta oferta educațională a instituției noastre de învățământ.

II. PREZENTAREA ȘCOLII
II.1. ISTORICUL LICEULUI
Liceul cu Program Sportiv este una din cele mai tinere instituţii şcolare târgujiene, actul
său de naştere fiind datat la 1 septembrie 1992. La această dată, un colectiv mic, dar entuziast
de cadre didactice, condus de domnul director Ion Lupulescu, pornea la drum cu 3 clase a IXa, în localul Grupului Şcolar Industrial nr. 2, care ne-a fost gazdă bună în primii ani de activitate.
În anul 1995 a fost inaugurat actualul sediu al liceului, situat pe platforma de Sud a
municipiului Târgu - Jiu.
Apariţia Liceului cu Program Sportiv în peisajul unităţilor de învăţământ gorjene nu este
întâmplătoare, ea fiind rezultatul muncii mai multor generaţii de profesori de sport şi antrenori
care au făcut din dezvoltarea mişcării sportive şcolare o profesiune de credinţă. Instituţia
noastră funcţionează din anul şcolar 1995-1996 într-o clădire nouă, care a fost transformată în
timp, prin contribuţia dascălilor, într-un local primitor, cu dotări materiale adecvate desfăşurării
procesului instructiv-educativ în condiţii optime.
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Echipa managerială a instituţiei noastre este formată din: director, profesor Răscol
Gabriel-Adrian; director adjunct, profesor Petroniu Maria-Claudia; coordonator programe și
proiecte educative școlare și extrașcolare, profesor Scredeanu Irina-Mihaela.
Actualmente, Liceul cu Program Sportiv Târgu-Jiu funcţionează cu trei niveluri de
învăţământ (primar, gimnazial şi liceal), având următoarea încadrare: 53 cadre didactice, din
care 53 profesori calificați. Personalul didactic auxiliar este format din 8 angajaţi şi personalul
nedidactic din 11 angajaţi. În anul şcolar 2020-2021 au fost înscrişi un număr de 613 elevi, 27
clase P-XII, 4 grupe CSS cu 68 elevi.
Număr salariaţi din unitate
Anul şcolar
Didactic

Didactic auxiliar

Nedidactic

TOTAL

62
61
63
58

9
9
9
8

11
11
10
12

82
81
82
78

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
70

60
50
40

DIDACTIC
AUXILIAR

30

NEDIDACTIC
20
10
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

90
80
70
60
50

NEDIDACTIC

40

AUXILIAR
DIDACTIC

30
20

10
0
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

În ceea ce priveşte baza materială a şcolii noastre, menţionăm existenţa unui număr de
20 săli de clasă, 4 laboratoare, 1 amfiteatru, 1 cabinet consiliere şi orientare, 1 cabinet medical,
4

3 baze sportive şi 2 săli de sport. Amfiteatrul școlii a fost dotat cu o tabla interactivă SMART,
achiziționată prin fonduri europene în cadrul proiectului Erasmus+ ”Treasure in Language” care
s-a desfășurat în perioada 2016-2018. Toate sălile de clasă au fost dotate cu table albe și
videoproiectoare (prin fonduri nerambursabile de la Banca Mondială, prin proiectul ROSE) și
cu mobilier nou și echipamente IT pentru transmiterea lecțiilor on-line (prin sprijinul
autorităților locale). Tot prin sprijinul autorităților locale, baza sportivă a fost reînnoită începând
cu anul școlar 2018-2019: cele 3 terenuri au fost reamenjate cu suprafață sintetică și
multifuncțională; în sala mică de sport s-au efectuat lucrări de reabilitare interioară.
De asemenea, în liceu funcţionează o bibliotecă ce oferă pasionaţilor de lectură 20 de
locuri în sală și peste 17.000 titluri, precum şi aproximativ 750 cărţi în limba franceză. Anual,
stocul de cărți a fost reînnoit astfel: în anul școlar 2016-2017: 200 cărți, în anul școlar 20172018: 211 cărți, în anul școlar 2018-2019: 700 cărți (achiziționate prin proiectul ROSE), în anul
școlar 2019-2020: 100 cărți. În ceea ce privește situația manualelor, s-a asigurat în fiecare an
școlar necesarul de manuale conform Catalogului de manuale școlare valabil în învățământul
preuniversitar, pentru clasele I-XII: în anul școlar 2016-2017 elevii din învățământul primar au
primit manuale noi, în procent de 100%, în anul școlar 2017-2018 elevii din clasele a V-a și a
VI-a au primit manuale noi, în procent de 100%, în anul școlar 2018-2019 elevii din clasa a
VII-a au primit manuale noi, în procent de 100%, în anul școlar 2019-2020 elevii din clasa a
VIII-a au primit manuale noi, în procent de 100%.

Cele 2 laboratoare de informatică, cuprinse în programul de informatizare al MENCȘ
în anul 2004, au fost dotate inițial cu un număr de 26 calculatoare IBM, o imprimantă Lexmark
şi un scanner Genius, iar ulterior, prin sprijinul Primăriei Tg-Jiu, laboratoarele au fost dotate cu
24 calculatoare. Ambele laboratoare beneficiază de conexiune la Internet și în anul școlar 20192020 Liceul cu Program Sportiv Tg-Jiu a fost declarat unitate pilot în programul MEC ”Internet
în Școala Ta” prin care toți elevii beneficiază gratuit de internet. În aceste laboratoare se
desfășoară orele de informatică și TIC și se predau în programul AEL diferite discipline de
învățământ.
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Rezultatele obținute de-a lungul anilor dovedesc ambiţia şi dorinţa de afirmare a elevilor
şi profesorilor acestui liceu. Enumerăm succint rezultatele importante obținute pe discipline în
anii școlari 2016-2020:
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
NR
.

1

ETAPA /
FAZA

DENUMIREA
CONCURSULUI

NUME ELEV

NAȚIONA
LĂ

Campionatul Național

Juniori Imasculinhandbal
Juniori Imasculinhandbal
Juniori IImasculinhandbal
Echipa de
handbal –
Junioare II
Echipa de
handbal –
Juniori II
Echipa de fotbal
–Republicani B
Echipa de fotbal
–Republicani A

3.

Campionatul Național

4.

Campionatul Național

5.

Campionatul Național

6.

Campionatul Național

7.

Campionatul Național

8.

Campionatul Național

7

C
L
A
S
A

PREMIUL /
LOC
OCUPAT
Locul I –
Sezon
Regulat
Locul V
Turneu
Semifinal
Locul V

Locul VISezon
Regulat
Locul IIISezon
Regulat
Locul VI
Locul VIII

PROFESO
R
INDRUMA
TOR
Gorun
Adrian
Gorun
Adrian
Radu Costel
Lăscăteu
Nicolae
Radu Costel

Cernitoiu
Cosmin
Tigveanu
Corneliu

Cojocaru
Constantin
9.

Campionatul Național

10

Campionatul Național

11.

Campionatul Național

12.

Campionatul Național

13.

Campionatul Național

14

Campionatul Național

15

Campionatul Național

16

Campionatul Național

17

Campionatul Național

18

Campionatul Național

19

Campionatul Național de
sală

20

Campionatul Național de
sală

21

Campionatul Național de
sală

22

Campionatul Național

23

Campionatul Național

24

Campionatul Național

25

Campionatul Național de
sală

Turneu semifinal
Echipa de
minihandbal
Turneu zonalEchipa de
handbal-Jun IV
Turneu zonalMinihandbal
Echipa de
handbal-Jun IVJudet
Echipa de
handbal-Jun IVJudet
Turneu semifinal
Echipa de juniori
IV- handbal
Echipa de
handbalJunioare IVJudet
Echipa de
handbalminihandbalJudet
Juniori 2Dumitrescu
Marian Adrian
Juniori 3Trocan Ana
Maria
Juniori 2Dumitrescu
Marian Adrian
Etapa finalăJuniori 1
Dumitrescu
Marian Adrian
Etapa finalăJuniori 2
Totolin alin
Juniori 2
Trocan Ana
Maria
Etapa finalăJuniori 2
Etapa finalăJuniori 2
Dumitrescu
Marian Adrian
Juniori 3
Chivoiu Andreea

8

Locul V

Paula
Pagnejer

Locul IV

Paula
Pagnejer

Locul III

Paula
Pagnejer
Paula
Pagnejer

Locul I

Locul I

Paula
Pagnejer

Locul V

Paula
Pagnejer

Locul I

Andries
Iulian

Locul I

Andries
Iulian

Locul IIProba 2000
m-obs
Locul VIProba 400 m

Ciobanu
Laurentiu

Locul VIIProba 3000
m-plat
Locul IXProba 3000
m

Ciobanu
Laurentiu

Locul IX-

Ciobanu
Laurentiu

Locul IX

Ciobanu
Laurentiu

Locul VIII

Ciobanu
Laurentiu
Ciobanu
Laurentiu

Locul VProba 3000
m
Locul VIIProba 1500
m

Ciobanu
Laurentiu

Ciobanu
Laurentiu

Ciobanu
Laurentiu

26

Campionat național
Școlar

Dumitrescu
Marian Adrian

27

Campionat național
Școlar

Dumitrescu
Marian Adrian

28

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

Invățământ
primar mixt
handbal-1518.06.2017, Cluj
Napoca
AtletismPentatlon- fete
-Trocan Ana
Maria
-Albu Elena
Denisa
-Isdrugă Bianca
-Mărunțălu
Bianca
-Vijulan Andra
AtletismPentatlon- baieti
-Dumitrescu
Marian
-Spac Marian
-Izdrugă Vasile
-Totolin Alin
-Dascălu Ștefan
Echipa de
handbal-fete
Echipa de
handbal- baieti
Ehipa de
minihandbal,
învățământ
primar, 910.06.2017,
Corabia
Echipa fotbal –
Under 10

1.

ZONĂ

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

2.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

3.

Olimpiada Gimnaziilor

4.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

5.

1.

JUDEŢEA
NĂ

Memorialul „Ghe Ola “

Locul 2
Proba 2000
m -obs
Locul V
Proba 3000
m-plat
Mențiune

Ciobanu
Laurentiu

Locul III

Roventa
Simona

Locul III

Ciobanu
Laurentiu

Locul III

Lăscăteu
Nicolae
Radu Costel

Locul IV

Săvulescu
Daniela

Locul II

Răscol
Gabriel
Adrian
Răscol
Gabriel
Adrian
Cojocaru
Constantin
Tîlvescu
Valentin
Răscol
Gabriel
Adrian
Bîscă Dan

Memorialul „Ghe Ene“

Echipa fotbal –
Under 9

Locul I

3.

Cupa Mărțișorului

Locul I

4.

Campionatul Județean de
Fotbal
Campionatul Județean de
Fotbal

Echipa de fotbal
–Liceal
Echipa de fotbal
–Juniori E
Echipa de fotbal
–Juniori D
Echipa de fotbal
–Juniori C
Echipa de
handbal-fete

Locul VIII

6.
7.

Campionatul Județean de
Fotbal
Olimpiada Gimnaziilor
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Săvulescu
Daniela

Locul I

2.

5.

Ciobanu
Laurentiu

Locul I
Locul I

Locul I

Lăscăteu
Nicolae

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

8.
9.

10.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

11.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Cupa Mehedinți

12.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

14.

Cupa Primaverii

15.

Turneul Oltenia

16.

Turneul Oltenia

17.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

18

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

LOTUL NAŢIONALCOMPONENŢI

13.

Lotul Național
Centrul Olimpic de
Excelenta Sighișoara

Echipa de
minihandbal-fete
Echipa de
minihandbalbăieți
Echipa de
handbal-băiețiliceu
Echipa de
handbal-fete
Echipa de
10andball fete –J
II F
Echipa de
Handbalgimnaziu
Echipa de
minihandbalbaieti
Predan Segiu
Echipa de
handball-Jun IV
Echipa de
handballJunioare IV
Echipa de
pentathlon –
liceu-băieți
Echipa de
pentathlon –
liceu-fete
Constantinescu
Gabriel

Locul I
Locul I

Andrieș
Iulian
Săvulescu
Daniela

Locul I

Radu Costel

Locul I

Lăscăteu
Nicolae
Lăscăteu
Nicolae

Locul I

Locul I

Paula
Pagnejer

Locul I
Cel mai
tehnic
jucator
Locul I

Paula
Pagnejer

Locul III

Paula
Pagnejer
Andries
Iulian

Locul I

Ciobanu
Laurentiu

Locul I

Rovența
Simona
Radu Costel

AN ȘCOLAR 2017-2018
NR.

ETAPA / FAZA

DENUMIREA
CONCURSULUI

NUME ELEV

10

CLASA

PREMIUL
/
LOC
OCUPAT

PROFESOR
INDRUMATOR

1.

2.

INTERNAȚIONALĂ

1

Campionatul
European de Cros
Samorin –Slovacia
2017

Dumitrescu
Marian
Echipa
Romaniei de
Atletism

VIII

NAȚIONALĂ

Campionatul
Național Juniori
alergare pe soseaMemorialul
Teofilescuatletism
Campionatul
Național de Cros
juniori I-/echipa
de atleti

Chivoiu
Andreea
Trocan Ana
Maria
Dumitrescu
Marian
Trocan Ana
Maria
Manea Ana
Maria
Albu Denisa
Elena
Izdruga Ionela
Chivoiu
Andreea
Cerasela
Trocan Ana
Maria
Chivoiu
Andreea
Cerasela

IV
V
V

Ciobanu
Laurențiu
Onescu Nicolae

III

Ciobanu
Laurențiu
Onescu Nicolae

Locul Vproba 800
mF
Locul Vproba 400
mF
Locul IIIproba 1500
mF
Locul IIIPROBA
800 M
Locul II
suliță

Ciobanu
Laurențiu
Onescu Nicolae

Echipa de
handball-baieti

Locul II

Paula Pagnejer

Echipa de
fotbalRepublicani A
Echipa de
fotbalRepublicani B
Echipa de
handbal-juniori
II masculin
Echipa de
handbaljunioare I
feminin
Echipa de
handbal-juniori
IV
Turneul
Semifinal

Locul V

Cojocaru
Constantin
Cernitoiu Cosmin
Tigveanu
Corneliu

Campionatul
Național Juniori 2
-atletism

3.

4.

5.

6.

Campionatul
Național Juniori 2
-atletism
Campionatul
Național Juniori 1,
2, 3 -atletism 2627.05.2018
București, et finală
Campionatul
Național Juniori
IV-handbal euroregiune (css)
Campionatul
Național de Fotbal

7.

Campionatul
Național de Fotbal

8.

Campionatul
Național de
Handbal
Campionatul
Național de
Handbal

9.

10.

Campionatul
Național de
Handbal-jun IV
masculin

Trocan Ana
Maria
Spac Mihai
Marian
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Locul VII

Ciobanu
Laurențiu

Ciobanu
Laurențiu
Ciobanu
Laurențiu

Locul V

Radu Costel

Locul V

Lascateu Nicolae

Locul IV

Pagnejer Paula

11.

12.

1.

ZONĂ

2.

3.

4.
5.

1.
JUDEŢEANĂ
2.
3.
4.

Campionatul
Național de fotbalTurneul semifinal
Olimpiada
Națională de
Pregătire
Sportivă
Teoretică
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Gimnaziilor
Olimpiada
Gimnaziilor
Olimpiada
Națională de
Pregătire Sportivă
Teoretică
Memorialul „Ghe
Ola “
Memorialul „Ghe
Ene“
Campionatul
Județean de Fotbal

5.

Campionatul
Județean de Fotbal

6.

Campionatul
Județean de Fotbal

7.

Cupa Universității
Craiova
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar

8.

9.

10.

11.

12.

13

Echipa de
fotbal-juniori
DGruia
Alexandra
Maria

Echipa de
handbal-baietiliceu
Echipa de
handbal-feteliceu
Echipa de
handbal-fetegimnaziu

Locul II

Tilvescu valentin

Locul II

Roventa Simona

Locul II

Radu Costel

Locul III

Lascateu Nicolae

Mentiune

Andries Iulian

Echipa de fete

Locul I

Roventa Simona

Echipa de
fotbal-baieti
Echipa de
fotbal-baieti

Locul I

Priescu Cristian

Locul II

Rascol Gabriel

Locul II

Rascol Gabriel

Locul I

Tilvescu Valentin

Echipa de
fotbal-juniori
C
Echipa de
fotbal-juniori
D
Echipa de
fotbal-juniori
E

Echipa de
handbal-baietiliceu
Echipa de
handbal-fetejunioare IV
Echipa de
fotbal-fete
Echipa de
fotbal-baieti

Locul VI

Priescu Cristian

Locul I

Radu Costel

Locul I

Iulian Andries

Locul III

Locul III

Priescu Cristian
Cojocaru
Constantin
Cojocaru
Constantin
Cernitoiu Cosmin
Ciobanu
Laurentiu

Echipa de
pentathlonbaieti
Echipa de
pentathlon-fete

Locul I

Locul I

Ciobanu
Laurentiu

Cros-fetebaieti
Trocan Ana
Maria
Manea Ana

Locul I

Ciobanu
Laurentiu
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Locul II

14

15

COMPONENŢI
LOTUL
NAŢIONAL

Olimpiada
Națională a
Sportului Școlar
Olimpiada
Națională de
Pregătire Sportivă
Teoretică
-Lotul Național
Juniori /Cadețihandbal

-Turneu
Internațional
Franța
-Lotul Național U
16 al
Romaniei(fotbalCipru 31.01.201810.02.2018)
- -Centru National
de Excelenta Rm
Valcea
-Lotul Național de
Juniori I –atletism
masculin
-Lotul Național de
Cadeți- femei

Chivoiu
Andreea
Dumitrescu
Marian
Echipa de
handball-feteliceu
fete

Locul I

Lascateu Nicolae

Locul I

Roventa Simona

Tudor Alin
Bican Denis
Olaru Sergiu
Constantinescu
Gabriel
Olaru Sergiu

Gorun A

Radu C

Tigveanu
Corneliu

Dumitru David
Ciuchiatu
Alina Stefania
Dumitrescu
Marian

Ciobanu
Laurențiu

Trocan Ana
Maria

ANUL ŞOLAR 2018-2019
NR.

1.

2.

3.

4.

ETAPA / FAZA

DENUMIREA
CONCURSULUI

NUME ELEV

NAȚIONALĂ

Campionatul Național
Juniori I,
30.06-01.07.2018
Campionatul Național
Cros Seniori,
Tineret,Juniori 1
20.10.2018 Botosani

Trocan Ana
Maria

Cupa Romanian
Master Atletics ,
București, 20.01.2019,
Juniori II
Cupa Romanian
Master Atletics ,

Echipa de fete
junioare 1 :
Isdruga
Ionela Bianca
Chivoiu
Andreea
Manea Ana
Maria
Trocan Ana
Maria
Chivoiu
Andreea

Jitărașu Narcis
Mădălin
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CLASA

PREMIUL
/
LOC
OCUPAT
Locul I
Proba 800
m
Locul II echipa
Proba 4000
m/echipa

Locul IV –
la general
Proba 1500
m
Locul II –
în serie

PROFESOR
INDRUMATOR

Ciobanu
Laurențiu

Ciobanu
Laurențiu
Onescu Nicolae

Ciobanu
Laurențiu

Onescu Nicolae

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

București, 20.01.2019,
Juniori II
Cupa Romanian
Master Atletics ,
București, 20.01.2019,
Juniori II
Campionatul
Național
Seniori/Tineret/ Jun IBacău 26-27.01.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret/ Jun IBacău 26-27.01.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret/ Jun IBacău 26-27.01.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret(seniori
U23)- Bucuresti 0607.02.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret(seniori
U23)- Bucuresti 0607.02.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret(seniori
U23)- Bucuresti 0707.02.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret(seniori
U23)- Bucuresti 0607.02.2019
Campionatul
Național
Seniori/Tineret(seniori
U23)- Bucuresti 0707.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019

Trocan Ana
Maria

Trocan Ana
Maria

Jitărașu Narcis
Mădălin
Jitărașu Narcis
Mădălin
Chivoiu
Andreea

Chivoiu
Andreea

Ciobanu
Laurențiu

Onescu Nicolae

Onescu Nicolae

Ciobanu
Laurențiu

Ciobanu
Laurențiu

Locul XIVU23
Proba 1500
m

Onescu Nicolae

Locul
XVIIIU23
Proba 800
m
Locul IVU23
Proba 800
m

Onescu Nicolae

Chivoiu
Andreea

Locul XIV
Proba 1500
m

Ciobanu
Laurențiu

Chivoiu
Andreea

Locul XV
Proba 800
m

Ciobanu
Laurențiu

Locul XX
Proba 1500
m

Onescu Nicolae

Locul
XXXVI
Proba 800
m
Locul V
Proba 400
m

Onescu Nicolae

Trocan Ana
Maria

Locul V
Proba 400
m

Ciobanu
Laurențiu

Trocan Ana
Maria

Locul VI

Ciobanu
Laurențiu

Jitărașu Narcis
Mădălin

Trocan Ana
Maria

Jitărașu Narcis
Mădălin
Jitărașu Narcis
Mădălin
Trocan Ana
Maria
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Ciobanu
Laurențiu

Locul VIIU23
Proba 800
m

Jitărașu Narcis
Mădălin

Campionatul
Național Juniori I-salăFinala- Bucuresti 2223.02.2019
Campionatul
Național Juniori I-sală-

Proba 1500
m
Locul IJuniori I
Proba 400
m
Locul IIIJuniori I
Proba 800
m
Locul IVJuniori II
Proba 1500
m
Locul IVJuniori II
Proba 800
m
Locul VIU23
Proba 1500
m

Ciobanu
Laurențiu

Ciobanu
Laurențiu

Finala- Bucuresti 2223.02.2019
21.

Olimpiada de Pregatire
Sportiva TeoreticaBraila 02-05.05.2019
Olimpiada de Pregatire
Sportiva TeoreticaBraila 02-05.05.2019
Campionat Naționat de
handbal- Jun II
masculin

22.

23.

Proba 800
m
Bidică Delian
Marian

Mențiune

Rovența Simona

Gruia
Alexandra
Maria
Echipa de
handbal băieți

Mențiune

Rovența Simona

Locul IVCalificare
Turneul
Final
Speranță
Locul VITurneul
Final
Speranta
Locul V

Radu Costel

Echipa de
handbal fete

Locul VII

Andrieș Liviu

Echipa de
handbal fete

Locul VII

Lăscăteu Nicolae

Trocan Ana
Maria

Mențiune

Ciobanu
Laurențiu

Echipa de
handbal baieți

Locul II- sa calificat
la T.
FINAL
Participare

Paula Pagnejer

Participare

Paula Pagnejer

24.

Campionat Naționat de
handbal- Jun II
masculin

Echipa de
handbal băieți

25.

Campionat Naționat de
handbal- Jun III
masculin
Campionat Naționat de
handbal- Jun III
feminin
Campionat Naționat de
handbal- Diviza A
feminin
Campionat Național
Școlar de AtletismCros-21.04.2019,
Craiova
Campionatul Național
de Handbal- Jun IV
masculin

Echipa de
handbal băieți

30.

Campionat Național de
Minihandbal feminin

31.

Campionat Național de
Minihandbal masculin

32.

Campionat Național de
Fotbal U 13
Turneul SemifinalCluj Napoca 1518.06.2019
Campionat Național de
Fotbal U 13
Turneul Final- Buftea22-23.06.2019
Campionatul Național
de Handbal- Jun IV
masculin
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Liceu-etapa finală
Olimpiada Gimnaziilor

Echipa de
minihandbal
fete
Echipa de
minihandbal
masculin
Echipa de
Fotbal băieți
U13

26.

27.

28.

29.

33.

34.

35.

1.

ZONĂ

2.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

3.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

4.

Olimpiada Gimnaziilor

Radu Costel

Gorun Adrian

Dana Săvulescu

Locul I

Tîlvescu Valentin

Echipa de
Fotbal băieți
U13

Locul I

Tîlvescu Valentin

Echipa de
handbal baieți

Locul X

Paula Pagnejer

Ana Maria
Trocan

Mențiune

Echipa de
handbal-fetegimnaziu
Echipa de
handbal-feteliceu
Echipa de
handbal-baietiliceu
Echipa de
handbal-baietigimnaziu

Locul II

Ciobanu
Laurențiu
Onescu Nicolae
Andries Liviu

Locul III

Lăscăteu Nicolae

Locul V

Radu Costel

Locul III

Gorun Adrian
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5.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

6.

Campionat Județean
de Fotbal – U 13
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

1.
JUDEŢEANĂ
2.

Olimpiada Gimnaziilor

3.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

4.

Olimpiada Gimnaziilor

5.

Olimpiada Gimnaziilor

6.

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

7.

Cupa Timbark Junior19.01.2019- Tg-Jiu
Turneul E- Twow
junior 201809.09.2018
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

8.

9.

10.

Campionat Județean
de Fotbal- Jun C Elită

11.

Campionat Județean
de Fotbal- Jun D

12.

Campionat Județean
de Fotbal- Jun E

1

LOCALITATE

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

2

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

3

Olimpiada
Gimnaziilor

4

Olimpiada
Gimnaziilor

5

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

6

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

7

Olimpiada
Gimnaziilor

8

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

9

Olimpiada Națională a
Sportului Școlar

Echipa de
fotbal-baietiprimar
Echipa de
fotbal U 13
Echipa de
handbal-baietiliceu
Echipa de
handbal-fetegimnaziu
Echipa de
minihandbalmixt-primar
Echipa de
fotbal-baietigimnaziu
Echipa de
handbal-baietigimnaziu
Echipa de
fotbal-baietiprimar
U 10- baieti

Locul II

Priescu Cristian

Locul I

Tîlvescu Valentin

Locul I

Radu Costel

Locul I

Andries Liviu

Locul II

Săvulescu
Daniela

Locul III

Răscol Gabriel
Cristi Priescu

Locul I

Gorun Adrian

Locul I

Priescu Cristian

Locul I

Priescu Cristian

Echipa de
copii- 2008

Locul III

Priescu Cristian

Echipa de
handbal-feteliceu
Echipa de
fotbal băiețiJun C
Echipa de
fotbal băiețiJun D
Echipa de
fotbal băiețiJun E
Echipa de
fotbal-baietiliceu

Locul I

Lăscăteu Nicolae

Locul V

Răscol Gabriel

Locul I

Tîlvescu Valentin

Locul II

Priescu Cristian

Locul I

Cojocaru
Constantin
Cernitoiu Cosmin
Tigveanu
Corneliu
Săvulescu
Daniela

Echipa de
minihandbalmixt-primar
Echipa de
handbal-fetegimnaziu
Echipa de
handbal-băiețigimnaziu
Echipa de
fotbal-baietiprimar
Echipa de
handbal-feteliceu
Echipa de
fotbal-baietigimnazial
Echipa de
handbal-băiețiliceu
Echipa de
fotbal-feteliceu

16

Locul II

Locul I

Andries Liviu

Locul I

Gorun Adrian

Locul I

Priescu Cristian
Cernitoiu Cosmin

Locul I

Lăscăteu Nicolae

Locul I

Priescu Cristian

Locul I

Radu Costel

Locul III

Priescu Cristian

AN ȘCOLAR 2019-2020

NR.

ETAPA / FAZA

DENUMIREA
CONCURSULUI

NUME ELEV

1

NAȚIONALĂ

Campionatul Național de
Fotbal Rebulicani U 17

Echipa de fotbal
liceu

2

Campionatul Național de
Fotbal Rebulicani U 19

Echipa de fotbal
liceu

3

Campionatul Național de
Handbal Juniori I
masculin
Campionatul Național de
Handbal Juniori II
masculin
Campionatul Național de
Handbal Juniori III
masculin
Campionatul Național de
Juniori 1 -atletism
Campionatul Național de
Juniori 1 -atletism
Campionatul Național de
Seniori și Tineret atletism
Competiția Memorialul
Gheorghe Ola 0103.12.2019 Craiova
Competiția Memorialul
Gheorghe Ola 28.1001.11.2019 Tg-Jiu
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Fotbal-Băieți-Primar
Olimpiada Națională a
Sportului Școlar
Fotbal-Băieți-Liceu

Echipa de
handbal băieți

4

5

6
7
8

1

ZONĂ

1
JUDEŢEANĂ
1

2

LOCALITATE

Echipa de
handbal băieți
Echipa de
handbal băieți
Trocan Ana Maria
Trocan Ana Maria
Trocan Ana Maria

CLASA

PREMIUL /
LOC
OCUPAT
Locul 5 in
sezonul
regulat
Locul 1 în
sezonul
regulat
Locul IV în
sezonul
regulat
Locul V în
sezonul
regulat
Locul II în
sezonul
regulat
Locul IV
proba 400 m
Locul IV
proba 800 m
Locul III
Proba 800m

PROFESOR
INDRUMATOR
Răscol Gabriel

Tigveanu
Corneliu
Radu Costel

Gorun Adrian

Gorun Adrian
Paula Pagnejer
Ciobanu
Laurențiu
Ciobanu
Laurențiu
Ciobanu
Laurențiu

Echipa de fotbal 2010

Locul III

Răscol Gabriel

Echipa de fotbal 2010

Locul I

Răscol Gabriel

Echipa de fotbal
băieți

Locul I

Cernitoiu Cosmin

Echipa de fotbal
băieți

Locul I

Tigveanu
Corneliu
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CELE MAI BUNE REZULTATE ȘCOLARE

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE ŞI OLIMPIADE
ANUL ŞCOLAR 2016-2017
DISCIPLINA

DENUMIREA CONCURSULUI

LB.
FRANCEZĂ

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI ROMANICE – FAZA
NAŢIONALĂ
VALUE YOUR ENGLISH – secţiunea
“CREATIVE WRITING”, ETAPA REGIONALĂ
VALUE YOUR ENGLISH – secţiunea
“TEST YOUR ENGLISH”, ETAPA REGIONALĂ
OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBI ROMANICE – FAZA
JUDEŢEANĂ
OLAV – OLIMPIADA
“LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” –
FAZA JUDEŢEANĂ
OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ
TEORETICĂ – FAZA
JUDEŢEANĂ
EXPOZIŢIA
NAŢIONALĂ – CONCURS DE ARTE PLASTICE “BRÂNCUŞIANA
COPIILOR”, EDIŢIA a
XV-a, MARTIE 2017

LB. ENGLEZĂ

LB. ENGLEZĂ

LB.
FRANCEZĂ

LB.
ROMÂNĂ

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ
TEORETICĂ
EDUCAŢIE
PLASTICĂ

NUME ELEV

CLASA

PREMIU/
LOC OCUPAT
MENŢIUNE
M.E.N. –
LOCUL VI

PROFESOR INDRUMATOR

TĂMÎŞI MIRELA
MARIA
SCREDEANU
MIHAELA

GIORGI DENISA
MARILENA

IX A

DOMAN
GEORGE
BORTENCOV IURIE

VI B

I

VI A

I

DOMAN
GEORGE

VI B

II

TĂMÎŞI MIRELA
MARIA

GIORGI DENISA
MARILENA
COVACI-JUCU
PETRUŢA
RASOVEANU
COSTINA
RALUCA

IX A

I

VIII B

II

VI B

MENŢIUNE

LĂPĂDAT
RALUCA
LĂPĂDAT
RALUCA
MĂTRĂGUNĂ
MAGDALENA

IX B

I

XB

I

VIII B

I (GRAFICĂ)

XB

III (DESEN)

PÎRJOL MARIA
MAGDALENA
FLOREA ANA
MARIA
MĂRTĂU MARIUS
LĂUTARU ANDREI
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LĂPĂDAT
RALUCA

MATEESCU
MARINELA
MATEESCU
MARINELA
NOROCEA
RODICA
NOROCEA
RODICA

EDUCAŢIE
PLASTICĂ

SIMPOZION INTERJUDEŢEAN –“AMINTINDU-NE DE
BRÂNCUŞI”,
FEBR.2017

BRÎNCOVEANU
CRISTINA

VII A

I

NOROCEA
RODICA

LB.
FRANCEZĂ

CONCURS INTERJUDEŢEAN BILINGV
“FRANGLAIS”

MEZDREA RAUL
UIDILESCU
MĂDĂLINA
ASSAD-MAGHERESCU
DANUŢ
MURARU ALEXANDRA

IX D

PREMIU SPECIAL PENTRU
ORIGINALITATE

PETRONIU CLAUDIA
SCREDEANU
MIHAELA

ELEVI CARE AU PARTICIPAT LA EXAMENELE “DELF”
NUME ELEV
GIORGI DENISA
MARILENA
COVACI-JUCU PETRUŢA

CLASA
IX A

NIVEL
B1

PROFESOR ÎNDRUMĂTOR
LĂPĂDAT RALUCA

VIII B

B1

LĂPĂDAT RALUCA

RASOVEANU COSTINA
RALUCA
BECHEANU LUIZA

VI B

A1

LĂPĂDAT RALUCA

VI B

A1

LĂPĂDAT RALUCA

ROTARU SÂNZIANA

VI B

A1

LĂPĂDAT RALUCA

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE ŞI OLIMPIADE
ANUL ŞCOLAR 2017-2018
DISCIPLINA

DENUMIREA CONCURSULUI

NUME ELEV

CLASA

OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ
TEORETICĂ – FAZA
NAŢIONALĂ
ÎNVĂŢĂMÂNT CONCURSUL NAŢIONAL
PRIMAR
“MATE+”– FAZA
NAŢIONALĂ

GRUIA I. ALEXANDRA - MARIA

ÎNVĂŢĂMÂNT CONCURSUL NAŢIONAL
PRIMAR
“MATE+”– FAZA
NAŢIONALĂ
LB. ENGLEZĂ VALUE YOUR ENGLISH
– secţiunea “CREATIVE
WRITING”, ETAPA REGIONALĂ

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ TEORETICĂ

LB. ENGLEZĂ

VALUE YOUR ENGLISH
– secţiunea “TEST
YOUR ENGLISH”,
ETAPA REGIONALĂ
OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ

IX B

PREMIUL/
LOC OCUPAT
II

PROFESOR
INDRUMATOR
ROVENŢA SIMONA

MAINERICI-ŞTEF
KARINA
SAMFIRA ELENA

I

I

I

JUCĂTORU ALBERT

II

MENŢIUNE
MENŢIUNE

POPESCU
RODICA
POPESCU
RODICA
MĂLĂESCU
MARINELA

DOMAN GEORGE

VII B

I

BORTENCOV IURIE
DOMAN GEORGE

VII A

I

VII B

III

GRUIA I. ALEXANDRA - MARIA

IX B

I
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TĂMÎŞI
MIRELA MARIA
SCREDEANU
MIHAELA
TĂMÎŞI
MIRELA MARIA
ROVENŢA SIMONA

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ TEORETICĂ
LIMBA
FRANCEZĂ
LIMBA
FRANCEZĂ
TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI

TEORETICĂ – FAZA
JUDEŢEANĂ
OLIMPIADA DE LIMBA
FRANCEZĂ – FAZA
JUDEŢEANĂ
OLIMPIADA DE LIMBA
FRANCEZĂ – FAZA
JUDEŢEANĂ
OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI –
FAZA JUDEŢEANĂ

DIACONESCU C.
NARCISA ANAMARIA
GIORGI DENISA
MARILENA

XB

I

ROVENŢA SIMONA

X

II

COVACI-JUCU
PETRUŢA VALENTINA
DINCULEANĂ
MARIA
MĂDĂLINA

IX

III

IX D

MENŢIUNE

LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
POPOVICI LIANA SORINA

REZULTATE OLIMPIADE ŞCOLARE – FAZA NAŢIONALĂ
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
DISCIPLINA

DENUMIREA CONCURSULUI

NUME ELEV

CLASA

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ
TEORETICĂ

OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ
TEORETICĂ – FAZA
NAŢIONALĂ
OLIMPIADA NAŢIONALĂ
A SPORTULUI ŞCOLAR –
FAZA NAŢIONALĂ

BIDICĂ DELIAN
MARIAN
GRUIA I. ALEXANDRA - MARIA
TROCAN ANA MARIA

IX B

ATLETISM
(CROS)

XB
XI A

PREMIUL/
LOC OCUPAT
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENŢIUNE

PROFESOR
INDRUMATOR
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
CIOBANU
LAURENŢIU

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE ŞI OLIMPIADE
ANUL ŞCOLAR 2018-2019
DISCIPLINA

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ TEORETICĂ

DENUMIREA CONCURSULUI

OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ
TEORETICĂ – FAZA
NAŢIONALĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT
Concurs regional
PRIMAR
”Emoții de primavara”
Concurs regional
”Emoții de primavara”
Concurs regional
”Emoții de primavara”
Concurs regional
”Emoții de primavara”
Concurs regional
”Emoții de primavara”

NUME ELEV

CLASA

PAN YA-YU

IV A

PREMIUL/
LOC OCUPAT
MENŢIUNE
MENŢIUNE
MENȚIUNE
II

BIDICĂ DELIAN
MARIAN
GRUIA I. ALEXANDRA - MARIA
ȚIGĂRAN DANIEL

IX B

RASOVEANU REBECA
BECHEANU ANDREEA DENISA
FENICI DANIELA

IV A

I

IV A

II

IV A

I
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XB
IV A

PROFESOR INDRUMATOR
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
POPESCU
ELENA
POPESCU
ELENA
POPESCU
ELENA
POPESCU
ELENA
POPESCU
ELENA

LIMBA
FRANCEZĂ

PREGĂTIRE
SPORTIVĂ TEORETICĂ

TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI

OLIMPIADA DE LIMBI
ROMANICE – ETAPA
JUDEŢEANĂ

COVACI-JUCU
PETRUŢA VALENTINA
GIORGI DENISA
MARILENA

XA

LOCUL II

XI A

LOCUL III

55,30
PUNCTE
(calificare
probă baraj)
53,25
PUNCTE
(calificare
probă baraj)
I (calificare la

CANGURUL LINGVIST
FRANCEZĂ

BECHEANU
ELENA MARTINA

VA

CANGURUL LINGVIST
FRANCEZĂ

DAN LARISA ANDREEA

VA

OLIMPIADA DE
PREGĂTIRE SPORTIVĂ
TEORETICĂ – FAZA
JUDEŢEANĂ

BIDICĂ DELIAN
MARIAN
GRUIA I. ALEXANDRA - MARIA
TOMESCU ANDRADA RAMONA
JIANU ANDREEA
MIRELA
IZDRUGĂ VASILE
GABRIEL
ŢIU SILVIU CRISTI

IX B

OLIMPIADA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI –
FAZA JUDEŢEANĂ

RELIGIE

OLIMPIADA DE RELIGIE
– ETAPA JUDEŢEANĂ

LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ

“LECTURA CA ABILITATE DE VIAŢĂ” –
ETAPA LOCALĂ

UNGUREANU
ALEXANDRU
ALIN
DINCULEANĂ
MARIA
MĂDĂLINA
MITROFAN ADRIANA VALENTINA
POPESCU IOANA
DARIA
COVACI-JUCU
PETRUŢA VALENTINA
BUJOR ŞTEFANIA
BEATRICE

faza naţională)

LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
PETRONIU
MARIA CLAUDIA

PETRONIU
MARIA CLAUDIA

ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
ROVENŢA SIMONA
POPOVICI LIANA SORINA

XB

I (calificare la
faza naţională)

XB

I (calificare la
faza naţională)

XI C

I (calificare la
faza naţională)

XII A

I (calificare la
faza naţională)

XII A

I (calificare la
faza naţională)

IX D

II

XD

MENŢIUNE

POPOVICI LIANA SORINA

XD

MENŢIUNE
MENŢIUNE
50
PUNCTE

POPOVICI LIANA SORINA
PĂUN MARIAN EMANOIL
MĂTRĂGUNĂ
MAGDALENA

VII A
XA

(calificare la
faza
judeţeană)

IX A

54
PUNCTE

NANU CRISTINA ELENA

(calificare la
faza
judeţeană)

OLIMPIADA DE LIMBA
ŞI LITERATURA ROMÂNĂ – ETAPA LOCALĂ

CIULAVU
ALEXANDRU GABRIEL

VII A

RENGHEA ANDREI LUCIAN

VIII B
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86
PUNCTE

CURELEANU
ELENA EMILIA

(calificare la
faza
judeţeană)

III

MĂTRĂGUNĂ
MAGDALENA

LIMBA
LATINĂ

OLIMPIADA DE LIMBA
LATINĂ – ETAPA
JUDEŢEANĂ

LIMBA
FRANCEZĂ

OLIMPIADA DE LIMBI
ROMANICE – ETAPA
LOCALĂ

ARDEOAICA
DRAGOŞ VASILE

VIII B

IV

MĂTRĂGUNĂ
MAGDALENA

COVACI-JUCU
PETRUŢA VALENTINA

XA

82
PUNCTE

LĂPĂDAT
RALUCA AURORA

GIORGI DENISA
MARILENA

XI A

(calificare la
faza
judeţeană)

85
PUNCTE
(calificare la
faza
judeţeană)

RELIGIE

OLIMPIADA DE RELIGIE
– ETAPA LOCALĂ

GÎRNICEANU
(REBEGILĂ)
ALEXANDRU NICOLAE
POPESCU IOANA
DARIA

XII B

8,40 (calificare la faza
judeţeană)

VII A

8,30 (calificare la faza
judeţeană)

LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
PĂUN MARIAN EMANOIL

PĂUN MARIAN EMANOIL

REZULTATE CONCURSURI ŞCOLARE
ANUL ŞCOLAR 2019-2020
DISCIPLINA

DENUMIREA CONCURSULUI

LIMBA
FRANCEZĂ

DELF

NUME ELEV

CLASA

FAUR TIBERIU
ȘTEFAN

VII

PREMIUL/
LOC OCUPAT
Niveau A1

COVACI-JUCU
PETRUȚA VALENTINA
FRUNZĂ
DOMNIȚA
ALESIA VASILICA

XI A

Niveau B2

VI A

Premiul I

LIMBA
ROMÂNĂ

Concursul Internațional de creație literară
”Universul Cuvintelor”

LIMBA
ENGLEZĂ

Cambridge EXAMSPET

POPESCU IOANA
DARIA

VIII A

Nivel B2

ON STAGE

POPESCU IOANA
DARIA

VIII A

ON STAGE

CIULAVU
ALEXANDRU
GABRIEL

VIII A

Premiul I
Cea mai
bună
interpretare
feminină
Premiul I
Cea mai
bună
interpretare
masculină
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PROFESOR
INDRUMATOR
LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
LĂPĂDAT
RALUCA AURORA
COJOCARU
MARIANA

TĂMÎȘI
MIRELA
MARIA

TĂMÎȘI
MIRELA
MARIA

TĂMÎȘI
MIRELA
MARIA

Sunt rezultate la care elevii au contribuit prin eforturi deosebite, completate de
competenţa şi pasiunea profesorilor şi antrenorilor de specialitate.

II.2 AŞEZARE. CONTEXT GEOGRAFIC
Liceul este amplasat în zona sudică a municipiului Tg-Jiu între paralela 45o latitudine N
şi zona 23 August – 9 Mai. Faţă de celelalte unităţi şcolare, Liceul se află la o distanţă de 350
metri de Liceul Energetic, Tg-Jiu, 400 metri de Şcoala Generală „Gheorghe Tătărescu” – TgJiu, 300 metri faţă de Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Tg-Jiu, 700 metri faţă de Colegiul
Tehnic Nr.2 – Tg-Jiu.
Cu aproximaţie, unitatea şcolară se află la circa 2 km de centrul oraşului, la 1 km Sud și
autogară şi la 200 metri Est de cursul Jiului.
Oraşul Târgu – Jiu se află într-o depresiune intracolinară din Subcarpaţii Getici, pe cursul
mijlociu al râului Jiu. Altitudinea la care se află este de 212 metri.
Are o formă alungită pe direcţia Nord-Sud şi o tendinţă de extindere pe axa Est-Vest.
Coordonatele geografice ale oraşului sunt: 23°17´ longitudine estică şi 45°02´ latitudine
nordică.
Clima este temperat-continentală, cu influenţe submediteraneene.
Municipiul Tg-Jiu a înregistrat, la recensământul populaţiei din anul 2011, un număr de
82500 locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002 cand se inregistrasera 96641
locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (90,69%), cu o minoritate de rromi (3,21%).
Pentru 5,95% din populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. La o suprafaţă de 102,5 km
pătraţi, oraşul Târgu-Jiu are un intravilan de 38,7 km pătraţi. Densitatea este de 950 loc/km
pătrat, iar în intravilan ajunge la 2532 loc/km pătrat.
Din punct de vedere economic, Târgu-Jiu se găseşte în declin în ceea ce priveşte industria
prelucrătoare, înregistrându-se o puternică dezvoltare a sectorului terţiar, unde cererea de forţă
de muncă este în continuă creştere, depăşind 30% din totalul acesteia. Industria dominantă în
judeţ este cea energetică, în care sistemul informaţional este în continuă dezvoltare, lucru care
trebuie să stea în atenţia fundamentării planurilor de învăţământ în perioadele următoare.
Aşadar populaţia şcolară înregistrează o descrestere semnificativa, acest lucru
observandu-se, din pacate, in numarul tot mai mare de scoli inchise la nivelul judetului.
Municipiul Tg-Jiu, reşedinţă a judeţului Gorj, are o populaţie cu un nivel de cultură mediu,
cu tendinţă de creştere în perioada actuală. Zestrea culturală a oraşului axată pe Ansamblul
sculptural „Constantin Brâncuşi”, complex de o mare valoare internaţională creează o motivaţie
accentuată pentru creşterea nivelului cultural al populaţiei.
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Structura naţională şi religioasă a populaţiei constituie un element progresiv în această
direcţie: 98,9% - populaţie de naţionalitate română, 96% - religie ortodoxă, 4% protestantă şi
adventistă.

II.3 OFERTA EDUCAŢIONALĂ
Oferta educaţională a Liceului nostru păstrează specificul vocațional urmărind
diversificarea ariilor de interes legate de sport și studierea ştiinţelor naturii.

Număr clase / număr locuri
Anul
şcolar

20162017
20172018
20182019
20192020

CLASA
PREGĂTITOARE

CLASA a V-a

CLASA a IXa

CLUB SPORTIV
ŞCOLAR – secţie
LPS

Nr. clase

Nr. locuri
disponibile

Nr.
clase

Nr. locuri
disponibile

Nr.
clase

Nr. locuri
disponibile

Nr.
grupe

Nr. locuri
disponibile

2

50

2

56

4

112

4

68

2

50

2

56

4

112

4

68

2

50

2

56

4

112

4

68

2

50

2

56

4

112

4

68

Gradul de atractivitate al ofertei noastre educaţionale este sporit de prestaţia calitativă
remarcabilă a tuturor cadrelor didactice, a climatului de responsabilitate şi profesionalism, a
bazei materiale adecvate, a relaţiei foarte bune cu partenerii din comunitatea locală, a angajării
tuturor factorilor de execuţie şi decizie în organizarea procesului instructiv-educativ,
asigurându-se în felul acesta obţinerea de rezultate bune şi foarte bune şi un succes garantat în
evoluţia socio-profesională a fiecărui absolvent.
II.4. SIMBOLURI ȘI RITUALURI
❖
Sigla școlii
❖
Sloganul școlii « Pot, vreau, reușesc!»
❖
Imnul școlii
❖
Ziua Liceului
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❖
❖

Ziua Absolventului
Premierea anuală a celor mai buni elevi și sportivi

II.5. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism,
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de copii, respectul pentru
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorință de
afirmare.
Conducerea școlii a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme
privind atât activitatea elevilor, cât și a cadrelor didactice.
În ceea ce privește climatul organizației școlare, colectivul nostru este tânăr, dinamic,
tolerant şi cu o mare dorinţă de afirmare profesională. Toți dascălii au venit la Liceul cu Program
Sportiv prin concurs, fapt ce demonstrează o bună pregătire teoretică.
Specificul liceului a făcut ca, încă de la început, atmosfera cancelariei să fie una
destinsă, de colaborare şi de adaptare continuă la nou şi la regimul special de viaţă al elevului
sportiv.
Profesorii cu mai multă experienţă didactică i-au ,,adoptat”cu naturaleţe şi modestie pe
dascălii mai tineri îndrumându-i şi oferindu-le sprijin la nevoie.
În scurt timp, colectivul s-a sudat, dovedind că poate funcţiona ca o mare familie atât în
momentele de bucurie, cât şi în cele mai dificile. În Liceul cu Program Sportiv eşti primit cu
braţele deschise, iar acest lucru surprinde plăcut şi dă încredere în special cadrelor tinere, care
păşesc timid în primele zile de şcoală pragul instituţiei. Integrarea în colectiv este aproape
întotdeauna foarte rapidă, neexistând nici un fel de probleme de adaptare.
III.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN
III. 1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
Context 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. Considerată de unii ca fiind cea mai
importantă „comutare de paradigmă“ educaţională din ultimii o sută de ani, contestată de alţii,
schimbarea din domeniul curriculum-ului va stârni probabil încă multă vreme polemici și
pasiuni.
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea
efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspective 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 competenţele 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 reformare a
învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate cu strategia
educaţiei 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
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competenţe-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și vizează atât
domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în Matematică, știinţe și
tehnologie), precum și aspecte inter- și trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin
efortul mai multor arii curicuare.
Context naţional
Premisa politicii Mnisterului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este
consistentă. Diagnoza este structurata pe zone critice, care devin si principalele domenii în care
va actiona strategia de descentralizare. Aceste domenii sunt:
a) Curriculum:
•
Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus ca pondere faţa de nevoile si interesele
comunităţii locale.
•
Rolul redus al structurii-expert de la nivel central (ex. Consiliul National pentru
Curriculum).
•
Alocarea centralizată a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele
cazuri, la primatul preţului în faţa calităţii.
•
Necorelarea activităţii celor doua structure-expert de la nivel central (CNC şi Consiliul
National pentru Aprobarea Manualelor - CNAM ) şi, adăugam noi, între acestea şi Serviciul
Naţional de Evaluare si Examinare (SNEE).

b) Evaluarea si certificarea:
•
Certificarea pregătirii profesionale realizată, în unele cazuri, de persoane nepregătite în
acest sens.
c) Reţeaua şcolară şi fluxurile de elevi:
•
Reţeaua şcolara este fundamentată pe structura existentă de multă vreme (filiere,
profiluri, specializări şi norme didactice).
•
Consilierea şi orientarea nu au efectele scontate iar deciziile se iau adesea, la nivel
central si judeţean, fără consultarea părtilor interesate de la nivel local.
•
Rolul minor, în stabilirea reţelei şcolare, al autorităţilor publice locale.
d) Conducere şi administrare:
•
Necorelarea finanţării şcolii cu obiectivele locale de dezvoltare a comunităţii.
•
Administrarea curenta a patrimoniului si a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul
consiliilor locale.
•
Comunitatea este subreprezentată în consiliile de administraţie (CA) ale unitaţilor
scolare.
•
Se încalcă separarea functiilor "deliberativă" şi "executivă", prin faptul ca directorul
şcolii este şi presedintele CA.
e) Resursele umane:
•
Comunitatea locală şi chiar directorul şcolii sunt lipsiţi de multe ori de autoritatea
decizională în privinţa personalului didactic, deciziile majore fiind luate la nivelul ISJ şi al
Ministerului.
•
Cadrul legislativ restrictiv privind salarizarea şi normarea personalului didactic.
•
Centralizarea formarii si dezvoltarii profesionale a personalului şi necorelarea ei cu
nevoile şi interesele beneficiarilor.
f) Politicile de finanţare:
•
Imposibilitatea finanţării coerente, pe baza de formule şi standard, din cauza
constrângerilor legislative.
•
Circuitul încă greoi de finanţare a unităţilor şcolare.
•
Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi
de performanţă educaţională.
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•
Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi
de eficient pentru a oferi o baza obiectivă procesului decizional.
În afara domeniilor menţionate, orice proces de descentralizare mai afectează, cu
siguranţă şi alte domenii ale educaţiei şi al vieţii şcolare cum ar fi:
•
Sistemele de management al calitaţii (inspecţie, control şi asigurare a calitaţii).
•
Alegerea metodologiei didactice şi a auxiliarelor curriculare - inclusiv TIC.
•
Fluxurile de elevi - mai ales modul de trecere de la un ciclu şcolar la altul şi de transfer
de la o unitate şcolară la alta.
•
Inspecţia şcolară - sub diferitele ei tipuri şi forme.
Toate aceste domenii sau subdomenii au fost luate în vedere în momentul elaborarii
Strategiei de descentralizare a învatamântului preuniversitar. Pornind de la situaţia existent,
aceasta îşi propune obţinerea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului şcolar:
•
Eficientizarea activitaţii şi creşterea performanţelor.
•
Democratizarea sistemului educaţional.
•
Transparenţa decizională.
•
Creşterea calităţii şi relevanţei ofertei educaţionale.
•
Stimularea inovatiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice.

Contextul local
Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de Sud - Vest a României
(de unde i se trage și numele), între meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’,
acoperind 29212 km2, adică 12,25% din suprafața ţării. Are o populație de 2 330 792 locuitori
cu o densitate de 79,8 loc./km2. Potrivit recensămîntului din 2002, alți 1.857.013 locuitori ai
României (ce predilecție din orașele: București și Timișoara) au locul nașterii în Regiunea de
dezvoltare Sud-Vest Oltenia.
Din punct de vedere administrativ, Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia include
cinci județe (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea), cu localitățile structurate, în anul 2005, în 40
orașe, din care 11 municipii, 408 comune și 2 066 sate.
a)

Agricultura

În zona sudică a regiunii, culturile cerealiere ocupă mari suprafețe, în special în județele
Olt, Dolj și sudul Mehedințiului. În zonele deluroase din Gorj și Vâlcea livezile se întind pe
arii importante. Cea mai cultivată specie pomicolă este prunul din care se produce țuică, o
băutură specifică zonei; de asemenea se mai cultivă mărul, nucul (la Râmnicu Vâlcea se găsește
o cunoscută stațiune de cercetare, iar lângă Târgu-Jiu se mai află încă o extinsă plantaţie de
nuci), piersicul, caisul și castanul domestic (Tismana, Peştişani, jud. Gorj), fiind specifice
zonelor mai calde din Sud și Vest.
În zonele montane din nord , ( în partea de Nord a județelor Vâlcea și Gorj și în Vestul
județului Mehedinți) locul culturilor agricole este luat de păduri și pajiști montane. În zonele
Drăgășani, Drăgănești, Segarcea, Strehaia și Dăbuleni podgoriile ocupă suprafețe extinse; dacă
în zona Drăgășani predomină soiurile nobile de viță de vie, în restul regiunilor soiurile cele mai
frecvente sunt cele hibrid din care se produce cunoscutul “zaibăr”. În zona luncii Oltului şi pe
lângă unele oraşe (Craiova, Târgu-Jiu, Filiaşi, Calafat) se practică legumicultura, iar în zona
orașului Dăbuleni se cultivă pepeni verzi.
b)

Resursele naturale

Cele mai importante resurse sunt cele energetice: petrolul și gazele naturale cu centre
de exploatare la Brădești, Ghercești, Coșoveni (Dolj), Țicleni, Bustuchin, Totea ( Gorj), Băbeni
(Vâlcea), Iancu Jianu, Potcoava, Cungrea, Poboru, Corbu, Icoana (Olt) și lignit exploatat în
județul Gorj și vestul județuluiVâlcea.
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c)

Industria

Cel mai cunoscut centru industrial este Craiova, urmată de celelalte reședințe de județ. Pe
ramuri, industria se prezintă în felul următor:
•
industria energetică: termocentrale la Turceni, Rovinari, Ișalnița (toate cu puteri
instalate de peste 1000 MW ), Craiova II, Govora-Râmnicu Vâlcea; hidrocentrale la Porțile de
Fier I, Porțile de Fier II, Lotru-Ciunget, sistemele hidroenergetice de pe Olt şi Cerna-MotruTismana.
•
industria metalurgică: ALRO Slatina, TMK-ARTROM Slatina.
•
industria constructoare de mașini: automobile- Ford Craiova, componente de
automobile - Craiova, fabrica de roți auto Drăgășani, avioane- fabrica de la Craiova, mijloace
de transport feroviar- Electroputere Craiova, ROMVAG Caracal, fabrica de osii și boghiuri de
la Balș, șantiere navale- Drobeta Turnu Severin, Orșova, fabrici de utilaj agricol- Craiova, Balș,
fabrici de armament- Sadu-Bumbești Jiu (Gorj), Filiași, Drăgășani.
•
industria chimică: OLTCHIM Râmnicu Vâlcea, Uzinele Sodice Govora, DOLJCHIM
Craiova, Pirelli Slatina, fabrica de apa grea de la Halânga (Mehedinți), ARTEGO Târgu-Jiu
•
industria materialelor de construcții: Bârsești (Gorj), Ișalnița-Craiova.
•
industria lemnului: Râmnicu Vâlcea, Târgu Jiu, Drobeta Turnu Severin (aici se produce
și celuloză și hârtie), Brezoi, Băbeni.
•
industria textilă: Slatina, Târgu-Jiu, Scornicești, Motru, Caracal, Tismana.
•
industria alimentară: morărit și panificație la Râmnicu Vâlcea (Velpitar, Boromir),
Slatina, Craiova, Caracal etc., fabrici de ulei: Podari-Craiova, de zahăr: Podari-Craiova,
Corabia, de conserve din legume și fructe: Caracal, Râmnicu-Vâlcea, de preparate din carne la
Caracal (fabrica de pate Hame), Râmnicu Vâlcea, Potcoava-Olt etc., de bere Craiova, Râmnicu
Vâlcea, de vinuri: Segarcea, Strehaia, Drăgășani.
a)
Situaţia economică a Gorjului (creştere economică/recesiune, resurse, structura
ocupaţională a locuitorilor).
Situaţia economică locală este într-o vizibilă transformare: restructurări cu disponibilizări
de personal în cadrul CEO (Complexul Energetic Oltenia) şi în instituţiile bugetare; investiţii şi
reprofilări.
Se observă scăderea numerică a personalului din sectorul secundar (industrie şi construcţii)
şi din sectorul terţiar (comerţ) deoarece criza economică provocată de pandemia cu Coronavirus
a determinat falimente sau încetarea activităţii în numeroase I.M.M.-uri.
O parte a forţei de muncă disponibilizate a plecat în ţările occidentale sau în alte oraşe ale
ţării, iar cealaltă parte fie a intrat în şomaj, fie în pensionare anticipată sau de invaliditate.
Activităţile agricole în zona preurbană continuă să se bazeze pe cultura legumelor,
cerealelor şi creşterea animalelor şi a păsărilor de curte. Produsele se comercializează pe pieţele
agroalimentare ale oraşelor (Târgu-Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, Novaci, Rovinari, Ţicleni
etc). Sunt puţine iniţiativele de asociere şi de practicare a activităţilor în ferme mari, integrate
şi cu randament ridicat.
La nivelul economiei municipiului Tg-Jiu mai remarcăm:
•
slaba capitalizare a întreprinderilor, în special a I.M.M.-urilor.
•
numărul relativ mic al I.M.M.-urilor cu activitate de producţie.
•
investiţii reduse de capital străin.
•
adaptarea lentă a întreprinderilor la economia de piaţă.
•
creşterea iniţiativelor în domeniul turismului (hoteluri şi restaurante) şi prestări de
servicii.
Structura ocupaţională a locuitorilor:
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•
un procent însemnat din populaţie desfăşoară activităţi în industria extractivă,
prelucrătoare şi energetică.
•
bună parte a populaţiei desfăşoară activităţi comerciale, prestări servicii, construcţii,
transporturi, hoteluri şi restaurante, agricultură, creşterea animalelor.
Principalii agenţi economici ai industriei:
• Complexul Energetic Oltenia – prin unităţile sale extrage, prepară şi livrează lignit către
marile termocentrale de la Işalniţa, Rovinari şi Turceni, alte unităţi industriale şi
gospodăriile populaţiei.
• Societatea Naţională a Petrolului Petrom S.A. Sucursala Tg-Jiu coordonează activitatea
a două schele: Stoina şi Turburea. Unităţile ce aparţin de Sucursala Tg-Jiu a S.N.P.
Petrom S.A. realizează circa 35% din producţia de gaze şi 8% din cea de petrol a ţării.
Dispune de 3 staţii de comercializare a produselor petroliere în Tg-Jiu.
N.B. În ultimii ani a început punerea în exploatare a bogatelor resurse de
gaze din zona Licurici-Hurezani.
• S.C. Artego S.A. are ca profil fabricarea de benzi de transport, plăci tehnice, garnituri
presate, covoare, manşoane precum şi cauciuc regenerat. Este principalul furnizor de
benzi de transport pentru exploatările miniere din bazinele miniere Rovinari, Motru şi
Valea Jiului. Produsele realizate includ şi articole destinate echipării autovehiculelor,
locomotivelor, transformatoarelor electrice, instalaţiilor de forţă.
• S.C. Confecţia S.A. – cu produse de îmbrăcăminte pentru piaţa externă şi internă
(producţie de Cohn, Italia).
• S.C. Mirfo S.A. profilată în fabricarea de diferite prese hidraulice, prese mecanice ş.a.
• S.C. Macofil S.A. – produse ceramice şi alte materiale de construcţii.
• S.C. Marsat S.A. – specializată în executarea lucrărilor de construcţii montaj, reparaţii,
retehnologizări, service şi asistenţă tehnică pentru instalaţiile electrice şi de
automatizare.
• Vel Pitar – cel mai mare producător de panificaţie pe piaţa gorjeană, cu circa 400 de
angajaţi.
• S.C. Succes Nic. Com S.R.L. – produse de panificaţie, materiale de construcţie,
exploatări forestiere etc.
a)

Distribuirea puterii la nivel local

În Consiliul Judeţean şi Consiliul Municipal sunt reprezentate următoarele partide politice:
P.N.L., P.S.D., U.S.R. şi PRO România. Preşedintele Consiliului Judeţean este membru P.S.D.
şi primarul municipiului Târgu-Jiu este membru P.N.L.
b)

Explorarea nevoilor şi problemelor comunităţii

Există multe elemente de infrastructură care necesită intervenţii şi remedieri. Exemplu:
reţelele subterane (canal, gaze, apă). De asemenea deficitul de locuinţe şi penuria investiţiilor
străine sunt probleme ale comunităţii, cărora trebuie să li se găsească soluţii.

c)

Relaţia şcoală – comunitate

Liceul cu Program Sportiv acoperă multe dintre nevoile comunităţii prin :
•
pregătirea viitorilor instructori sportivi.
•
pregătirea viitorilor studenţi în domenii diverse, care se regăsesc pe piaţa muncii locale
şi regionale;
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•
educarea şi formarea tinerilor în spirit civic, pentru cetăţenie democratică, pentru valori,
integrare europeană etc.
Resursele educaţionale se regăsesc, în mod firesc, la nivelul şcolii şi constau, în principal,
în cursurile desfăşurate, dar şi în activităţile extracurriculare. Multe dintre acestea din urmă se
derulează în parteneriat cu instituţii importante ale comunităţii locale: Teatrul Dramatic „Elvira
Godeanu”, Muzeul Judeţean de Istorie „Alexandru Ştefulescu”, Muzeul de Artă, Biblioteca
Judeţeană, Primăria, Consiliul Local, Biserica, Crucea Roșie, Poliția Română, Jandarmeria
Română, C.S. Pandurii Tg-Jiu, Clubul Sportiv Viitorul Pandurii Târgu-Jiu” , Universitatea
Constantin Brâncuși.
Nu există conflicte între Şcoală şi comunitate, dimpotrivă se constată o bună colaborare
între şcoală şi reprezentanţii Primăriei şi Consiliului Local, între şcoală şi Biserică.
La nivelul Liceului există preocupare pentru parteneriatul Şcoală – familie – comunitate –
media, în scopul facilitării schimburilor între factorii menţionaţi, în identificarea şi soluţionarea
problemelor ale căror soluţii pot fi găsite împreună.

III.2. Diagnoza mediului intern (analiza SWOT)
III.2.1. Informaţii de tip cantitativ: resurse umane si resurse materiale
Populația școlară:
DINAMICA NUMĂRULUI DE ELEVI

Număr elevi din unitate
Anul şcolar

PRIMAR

GIMNAZIAL

LICEAL

CLUB SPORTIV ŞCOLAR
– secţie LPS

TOTAL

2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

122
136
116
109

168
139
139
134

426
418
420
380

68
68
68
68

784 elevi
761 elevi
743 elevi
691 elevi
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NR. ELEVI
800
780
760
740

720

NR. ELEVI

700
680
660
640
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

450
400

350
300
250

2016-2017

200

2017-2018

150

2018-2019

100
50
0

2019-2020
ÎNV. PRIMAR

ÎNV.
ÎNV. LIACEAL
GIMNAZIAL

CSS-SECTIE
LPS

PROMOVABILITATEA LA BACALAUREAT
AN ŞCOLAR
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

NUMĂR TOTAL DE ELEVI
56%
64,95%
73,21%
64,36%
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Rezultate Bacalaureat
Promoția curentă: 2016-2017

Reușiți - 56 elevi
Respinși - 44 elevi
Înscriși - 100 elevi

Rezultate Bacalaureat
Promoția curentă: 2017-2018

Înscriși - 97 elevi
Reușiți - 63 elevi
Respinși - 34 elevi
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Rezultate Bacalaureat
Promoția curentă: 2018-2019

Înscriși - 112 elevi
Reușiți - 82 elevi
Respinși - 30 elevi

Rezultate Bacalaureat
Promoția curentă: 2019-2020

Înscriși - 101 elevi
Reușiți - 65 elevi
Respinși - 36 elevi

33

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Înscriși
Reușiți
Respinși

Respinși

Reușiți
Promoția
2016-2017

Promoția
2017-2018

Înscriși
Promoția
2018-2019

Promoția
2019-2020

Promovabilitatea la Bacalaureat
100%
90%

56%

80%
70%

64,95%

60%

73,21%
64,36%

50%

40%
30%
20%
10%
0%
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

STRUCTURA CORPULUI PROFESORAL PE GRADE DIDACTICE

Anul școlar Nr. cadre didactice Gradul didactic I Gradul didactic II Definitivat
2016-2017
62
44
7
10
2017-2018
59
41
7
10
2018-2019
62
44
6
10
2019-2020
58
47
5
5
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doctorat
1
1
2
1

Având în vedere rezultatele obținute pe plan județean, național și internațional în
domeniul sportului de performanță, individual și pe echipe, LPS Tg-Jiu poate fi considerat un
mediu excelent de formare a viitorilor performeri.
Latura preponderent sportivă a liceului este completată benefic de dimensiunea sa
instructiv-educativă. Astfel, atât la gimnaziu cât și la liceu, în paralel cu clasele sportive sunt
clase de cultură generală, precum și de la filiera teoretică, profil real, specializarea științe ale
naturii.
Resurse materiale:
-Săli de clasă: 20
-Cabinete/ laboratoare școlare: 5
-Săli de sport: 2
-Nr spații sanitare: 12
-Material didactic: foarte bun
III.2.2. INFORMAȚII DE TIP CALITATIV
Mediul de proveniență al elevilor: familii cu nivel de școlarizare mediu
Calitatea personalului didactic – calificat 100%; cu performanțe în activitatea didactică
– 60%
Relații interpersonale bazate pe colaborare, deschidere și comunicare
Calitatea managementului școlar: directorii școlii împreună cu o echipă de cadre
didactice abilitate prin cursuri de perfecționare în domeniul managementului educațional au
inițiat și dezvoltat activități (relații) de parteneriat cu alte școli din țară și străinătate, cu
comunitatea locală. Școala funcționează după un plan managerial propriu.
III.3. ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o mai bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela 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
Pentru fiecare nivel de școlarizare școala dispune de întreg material curricular (planuri
de învățământ, alternative, auxiliare școlare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare,
culegeri de probleme, îndrumătoare, etc).
PUNCTE SLABE
Managerială- oferta școlii nu satisface nevoile tuturor elevilor
Administrativ- opțiunile se fac în funcție de decizia majorității elevilor clasei
Resurse umane: insuficienta diversitate a abilităților cadrelor didactice în raport cu
solicitările (părinților și copiilor) beneficiarilor
OPORTUNITĂŢI
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- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice, în special în domeniul predării
on-line
-CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de
activitate.
- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la
dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare.
- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale.
AMENINŢĂRI
-Perioada pandemiei de Coronavirus poate aduce multe modificări la nivelul parcurgerii
programelor școlare
-Desfășurarea cursurilor în sistem on-line poate demotiva elevii în ceea ce privește succesul
școlar
- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor
poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această unitate de
învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în instituţie.
- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor.
- O comunicare deficitară între şcoală, CCD şi inspectoratele şcolare poate afecta buna
organizare a curriculumului şcolii.
b) Resurse umane
PUNCTE TARI
- personal didactic calificat în proporţie de 100 %
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 81 %
- -relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
- participarea, la nivel local, a unui număr mare de profesori la cursurile de formare continuă
și perfecționare, la simpozioane și sesiuni de comunicări științifice, și mai ales, la webinarii în
domeniul învățării on-line
- organizarea și formarea grupelor de excelență
- există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există comisii constituite pe
probleme specifice) precum şi o bună coordonare a acestora
- ameliorarea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului Elevilor
PUNCTE SLABE
- număr mare de absențe ale elevilor, mai ales în perioada desfășurării cursurilor on-line
- un procent relativ scăzut de promovare a elevilor la examenele naționale
- procentul mediu al rezultatelor la olimpiadele și concursurile școlare județene, naționale
- procentul mediu al rezultatelor sportive de performanță, comparativ cu numărul elevilor
sportivi
- conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor, centrarea activităţii didactice doar pe transmiterea informațiilor, informatizarea
învăţământului etc.
- lipsa instruirii adecvate a cadrelor didactice în domeniul utilizării platformelor educaționale
în perioada predării on-line
- slaba participare a profesorilor la cursuri de perfecționare și formare continuă, la proiecte de
colaborare, la nivel național și internațional
- implicarea aceluiași grup de persoane în derularea unor proiecte și în activitățile non-formale
- posibilităţile financiare reduse destinate stimulării și motivării cadrelor didactice
- slaba implicare a părinților în problemele copiilor și ale școlii și numărul relativ mare al
acestora plecați la lucru în străinătate
-slaba participare a părinților la întâlnirile on-line cu diriginții claselor
- Consiliul reprezentativ al părinților este puțin implicat în unele probleme specifice școlii
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OPORTUNITĂŢI
- frecventarea cursurilor CRED în scopul asumării noului curriculum școlar
- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi
- accesarea unor granturi pentru parteneriate școlare și mobilități individuale, prin programul
european Erasmus
AMENINŢĂRI
- diferite boli ale cadrelor didactice, ale elevilor și membrilor familiilor acestora care îi pot
pune în dificultate în frecventarea cursurilor în format față-în-față, în contextul actual
- expunerea datelor cu caracter personal în cadrul cursurilor on-line
- scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile profesionale în contextul pandemic
- criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea familiei
în viaţa şcolară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în performanţa şcolară
a elevilor
- lipsa perspectivei clare asupra viitorului determinată de reforma societății în derulare
- migrația părinților spre străinătate și plasarea copiilor în grija persoanelor fără autoritate
c) Resurse materiale şi financiare
PUNCTE TARI
- modernizarea tuturor sălilor de clasă dotate cu table albe și videoproiectoare, prin proiectul
ROSE și cu laptop-uri și camere web performante, prin sprijinul autorităților locale
- starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea riguroasă în normele de igienă corespunzătoare
contextului pandemic
- existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcţionale pentru anumite discipline: informatică, fizică
şi chimie, biologie, precum şi a unui cabinet de consiliere și orientare
- existența unui amfiteatru, dotat cu tabla interactivă SMART
- existența unor mijloace moderne de informare (internet gratuit pentru toți elevii) și auxiliare
(videoproiector, flipchart, laptop)
- şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare (închirieri, sponsorizări)
- şcoala are bibliotecă, cu colt CDI (realizat prin resurse financiare din proiectul ROSE) și
cabinet medical
- editarea prin eforturi proprii a revistei liceului Fairplay
PUNCTE SLABE
- insuficienta dotare a laboratoarelor și cabinetelor cu tehnică modernă
- fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor
- lipsa spațiilor bine amenajate pentru efectuarea orelor de antrenament ale diferitelor ramuri
sportive
- întârzierea demarării lucrărilor la campusul școlar LPS Tg-Jiu
OPORTUNITĂŢI
- descentralizare şi autonomie instituţională
- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme
- existenţa unor spaţii (ex. baza sportivă) ce pot fi închiriate în scopul obţinerii unor fonduri
băneşti
- crearea unui spațiu pentru cămin și cantină
- recompensarea elevilor cu rezultate școlare deosebite
AMENINŢĂRI
- reducerea locurilor de muncă în contextul pandemiei de Coronavirus SARS-CoV2
- conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
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- ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
- întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri pentru diferite lucrări
d) Relaţiile cu comunitatea
PUNCTE TARI
- înființarea biroului ”Siguranța în școli” în cadrul poliției
- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor
- parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum:
excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu cămine de bătrâni,
orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor, cu
respectarea măsurilor igienico-sanitare de combatere a transmiterii virusului SARS-CoV2
- legături de parteneriat cu primăria și Consiliul Local
- realizarea site-ului liceului în vederea promovării imaginii școlii on-line
PUNCTE SLABE
- dezvoltarea relaţiei profesori – elevi - părinţi se realizează dificil în contextul actual
- slabe legături de parteneriat cu O.N.G.-uri
- legăturile cu diferite instituții în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt
insuficiente
- lipsa unei strategii adecvate pentru popularizarea rezultatelor școlii și atragerea elevilor către
unitatea noastră școlară

OPORTUNITĂŢI
- disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii, în special în
contextul desfășurării cursurilor în contextul pandemiei cu SARS-CoV2 (Primărie, ONG,
Biserică, Poliţie, instituţii culturale)
- cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi
comune profesori – elevi-comunitate locală, prin proiecte on-line
- interesul instituțiilor de a-şi recruta şi forma în perspectivă personal specializat
- interesul altor instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă
AMENINŢĂRI
- imposibilitatea participării la activități comune față-în –față cu comunitatea locală
- desființarea unor locuri de muncă la nivelul municipiului Târgu-Jiu
- nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a părinţilor
în viaţa şcolară
- instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere, în contextul
pandemiei cu SARS-CoV2
- slaba ofertă a activităţilor propuse de către instituţiile partenere

IV. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
IV.1. VIZIUNEA:
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Liceul cu Program Sportiv, o unitate școlară cu program sportiv integrat, își
propune să devină o referință în domeniul sportului, la nivel național și internațional,
asigurând elevilor și profesorilor o optimă dezvoltare personală și profesională.
Valorile promovate şi cultivate sunt: demnitate, performanţă, calitate, competenţă, eglitate
de sanse, forţa echipei, competivitate, punctualitate, creativitate, implicare personală,
responsabilitate, respect, încredere.
IV.2. MISIUNEA ŞCOLII
Promovarea învățării teoretice și a practicării sportului oferă beneficiarilor
condiții favorabile pentru achiziționarea unei experiențe valorizante și atingerea
potențialului sportiv și școlar maxim.

V.ŢINTE ȘI SCOPURI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
Dacă existenţa şcolii noastre este justificată de contextul educaţional şi comunitar, este
necesar să avem în vedere ca dimensiune strategică modernizarea sistemului de educaţie pentru
a da coerenţă parcursurilor şi opţiunilor individuale printr-o schimbare curriculară substanţială,
orientată pe competenţe cheie ce trebuiesc dobândite în şcoală, compatibile cu cerinţele noii
economii a cunoaşterii.
V.1.ŢINTE/ SCOPURI STRATEGICE
Analizând „ punctele slabe” ale mediului intern şi „ameninţările” identificate în mediul
extern, propunem următoarele ţinte strategice:
PROBLEME IDENTIFICATE
ȚINTE STRATEGICE STABILITE
P. 1. Procentul mediu al rezultatelor Ț.1. Creșterea nivelului și calității Liceului cu
sportive de performanță, comparativ cu Program Sportiv Tg-Jiu ca generator de excelență în
numărul elevilor sportivi
sportul de performanță la cote înalte ale competițiilor
sportive desfășurate pe plan local, național și
internațional
P. 2. Absenteismul, motivarea elevilor Ț. 2. Îmbunătățirea participării tuturor elevilor
pentru studiu și carieră, slaba implicare (inclusiv cei cu CES) la activitățile didactice prin
a elevilor cu CES în activitățile școlare atragerea și motivarea acestora în vederea promovării
și sportive
succesului școlar și a incluziunii sociale
P. 3. Promovabilitatea redusă la Ț. 3. Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale
examenele naționale
și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat
printr-un program interactiv bazat pe educație formală
și non-formală
P. 4.
Baza materială insuficient Ț. 4. Modernizarea spațiilor școlare și sportive
dezvoltată
existente, dezvoltarea bazei materiale prin demararea
lucrărilor la campusul școlar, reamenajarea spațiului
existent
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P. 5. Școala nu se bucură de prestigiul
meritat în comunitatea locală
P. 6. Implicarea unui număr scăzut de
cadre didactice/elevi în activități de
formare prin proiecte europene

Ț. 5. Creșterea prestigiului școlii pe plan local,
național și internațional
Ț. 6. Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice/elevilor prin participarea la proiecte
europene

V. 2. OPȚIUNI STRATEGICE
Ț1. Creșterea nivelului și calității Liceului cu Program Sportiv Tg-Jiu ca generator de excelență
în sportul de performanță la cote înalte ale competițiilor sportive desfășurate pe plan local,
național și internațional
Resurse: umane, financiare, materiale
Domeniul
Dezvoltare
managerială

Direcții de acțiune
- atenția sporită a echipei
manageriale în acțiunea de încadrare,
numirea
profesorilor
antrenori,
stabilirea sarcinilor și a atribuțiilor
fiecăruia;
- stabilirea unei strategii care să
vizeze
îmbunătățirea
activității
sportive;
formarea
și
dezvoltarea
aptitudinilor de comunicare și
rezolvare de conflicte;

Dezvoltare
curriculară

- asigurarea existenței și aplicării
documentelor
curriculare,
a
legislației școlare, a normelor și
metodelor elaborate de MEC pe
discipline sportive;
- asigurarea unui grad ridicat de
practicare a disciplinelor sportive în
rândul copiilor în scopul dezvoltării
lor pentru a deveni viitori performeri;
- dezvoltarea programelor proprii și a
parteneriatelor
în
scopul
diversificării competițiilor sportive la
nivel local, național și internațional
- stimularea participării cadrelor
didactice la activități de perfecționare
(înscrierea la grade didactice, cursuri
de formare continuă, masterate,
cursuri postuniversitare);
- crearea unui cadru instituțional care
să
favorizeze
comunicarea
profesională deschisă la nivel formal
și informal;
- selecția tinerilor sportivi încă de la
clasele primare
- promovarea ofertei educaționale
pentru elevii cu potențial vocațional
sportiv;
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Dezvoltarea
resurselor
umane

Rezultate așteptate
- creșterea gradului de atingere a
obiectivelor propuse pe termen scurt,
lung și mediu;
- consolidarea relațiilor interumane
conduce
la
îmbunătățirea
rezultatelor sportive prin calitatea
activităților
sportive
oferite
beneficiarilor;
- diversificarea ramurilor sportive
va oferi elevilor posibilitatea alegerii
mai rapide a domeniului profesional
dorit;
- promovarea imaginii școlii prin
diseminarea rezultatelor sportive
excepționale
- îmbunătățirea rezultatelor elevilor
participanți
la concursuri
și
competiții școlare, olimpiade, cu
caracter sportiv cu cel puțin 10%
peste procentul actual până în anul
2023-2024;
- creșterea procentului de elevi
sportivi promovați la ligi superioare
- promovarea imaginii școlii prin
crearea unui climat de muncă
motivant, responsabil, de încredere,
seriozitate,
profesionalism
și
moralitate;
- formarea unei grupe competitive de
juniori;
- atragerea elevilor talentați pentru
diferite secții sportive (clasa I, a V-a,
a IX-a) va conduce la menținerea/
creșterea numărului de elevi la filiera
vocațională;

Dezvoltarea
resurselor
materiale

- identificarea și valorificarea
modalităților de finanțare din fonduri
de stat, externe sau din fonduri
extrabugetare;

Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

- consolidarea relațiilor cu autoritățile
locale, județene și agenții economici
parteneri;
- popularizarea rezultatelor deosebite
obținute de grupele de pregătire
sportivă;
- popularizarea strategiei
de
marketing școlar;

- obținerea necesarului de fonduri
pentru
îmbunătățirea
bazelor
sportive și pentru cheltuielile
necesare în vederea deplasării în
competițiile sportive
- obținerea necesarului de fonduri
pentru demararea lucrărilor la
campusul școlar;
- realizarea unor reparații necesare
pentru o bună desfășurare a
activității; - creșterea numărului de
elevi/părinți în practicarea sportului
de performanță;

Ț 2. Îmbunătățirea participării tuturor elevilor (inclusiv cei cu CES) la activitățile didactice prin
atragerea și motivarea acestora în vederea promovării succesului școlar și a incluziunii sociale
Resurse: umane, financiare, materiale
Domeniul
Dezvoltare
managerială

Dezvoltare
curriculară

Direcții de acțiune
- întocmirea planurilor pentru a
adapta curricula la nevoile
elevului în funcție de rezultatele
școlare
și
sportive
de
performanță;
- promovarea unei educații de
calitate centrată pe elevi și pe
incluziunea
socială
prin
integrarea școlară a copiilor cu
CES;
- monitorizarea participării
elevilor cu CES la activități
formale și informale
- adecvarea metodelor și
tehnicilor de evaluare astfel
încât să stimuleze creativitatea,
participarea activă și lucrul în
echipă;
- diversificarea ofertei CDȘ
conform nevoilor de dezvoltare
a educabililor, precum și
realizarea
unor
opționale
adecvate egalității de șanse în
educația elevilor cu CES;
- realizarea ,,Planurilor de
intervenție”
personalizate/
colective pentru îmbunătățirea
rezultatelor obținute de elevi la
examenele finale ale unui ciclu
școlar
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Rezultate așteptate
- implicarea cadrelor didactice, a
responsabililor de compartimente în
procesul managerial va conduce la
dezvoltarea unui proces de învățământ
centrat pe elev și pe incluziunea socială
prin integrarea școlară a copiilor cu CES;

- asigurarea egalității de șanse prin
dobândirea de către toți elevii a
competențelor de bază: dezvoltarea
abilităților vocaționale, a abilităților de
comunicare, scriere, citire și calcul
matematic, alfabetizare digitală și
informațională, educație antreprenorială,
comunicare în limbi de largă circulație,
conduită civică, gândire critică, capacitate
de adaptare la situații noi, lucrul în echipă;
- gestionarea situaţiilor conflictuale în
colaborare cu diriginţii, psihologul şcolar,
părinţii şi instituţiile abilitate;
- îmbunătățirea situației școlare a elevilor
cu CES;

Dezvoltarea
resurselor
umane

Dezvoltarea
resurselor
materiale

Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

adaptarea
curriculară
concepută pe baza egalității de
șanse în educația elevilor cu
CES
- diagnosticarea nevoilor de
formare
profesională
a
personalului
didactic/
nedidactic/auxiliar din școală;
- sprijinirea elevilor cu CES
prin activități suplimentare
(consultații, meditații);
- monitorizarea frecvenței
școlare și reactualizarea anuală a
bazei de date cu elevi cu părinți
plecați în străinătate, elevi
navetiști, elevi care prezintă risc
de abandon și elevi cu CES
asigurarea
mijloacelor
didactice necesare derulării în
bune condiții a procesului
instructiv-educativ
- atragerea unor fonduri
suplimentare pentru realizarea
schimburilor interculturale și a
parteneriatelor care vizează
incluziunea socială
- implicarea unui număr mai
mare de părinți și a comunității
locale în activitățile desfășurate
de școală

- formarea cadrelor didactice în domeniul
predării, învăţării şi evaluării din
perspectiva
competenţelor-cheie
a
educaţiei pentru societatea cunoaşterii și
pentru sprijinul educațional;
- îmbunătățirea calității procesului
instructiv-educativ și fundamentarea lui pe
nevoile de dezvoltare personală a elevilor
și pe integrarea școlară a copiilor cu CES;
-

- îmbunătățirea calitativă a condițiilor de
mediu din unitatea școlară, a bazei
materiale și sportive, a echipamentelor și
dotărilor necesare
- creșterea interesului elevilor față de
procesul instructiv-educativ;
- obținerea de rezultate școlare la
concursuri artistice și sportive ale elevilor
cu CES
- crearea unui climat de colaborare și
încredere între școală, Asociația părinților
elevilor de la LPS Tg-Jiu, CJRAE, ONGuri și instituții locale

Ț 3. Creșterea ratei de absolvire a claselor terminale și a ratei de promovare a examenului de
bacalaureat printr-un program interactiv bazat pe educație formală și non-formală
Resurse: umane, financiare, materiale
Domeniul
Dezvoltare
managerială

Dezvoltare
curriculară

Direcții de acțiune
- formarea abilităților de
identificare a nevoilor proprii și
de dezvoltare de proiecte
pentru satisfacerea nevoilor
comunității școlare;
- întocmirea planurilor pentru
a adapta curricula la nevoile
elevului
în
funcție
de
rezultatele școlare și sportive
de performanță;
- promovarea unor activități
remediale pentru elevii aflați în
situații de eșec școlar
asigurarea
manualelor
(inclusiv
digitale),
a
42

Rezultate așteptate
- apariția unui climat de muncă bazat pe
încredere reciprocă și respect;
- implementarea la nivelul tuturor
compartimentelor, a unui management
democratic-participativ pentru valorizarea
fiecărei resurse umane, promovând
învățământul centrat pe elev;

- formarea şi educarea elevilor pentru
asigurarea
performanţelor
şcolare,

Dezvoltarea
resurselor
umane

Dezvoltarea
resurselor
materiale

auxiliarelor curriculare, a
manualelor pentru biblioteca
școlară necesare parcurgerii
programelor școlare
- stabilirea de criterii precise și
de instrumente de monitorizare
și evaluare a activităților
instructiv-educative;
- adecvarea metodelor și
tehnicilor de predare-învățareevaluare astfel încât să
stimuleze
creativitatea,
participarea activă și lucrul în
echipă;
- diversificarea ofertei CDȘ
prin realizarea unor opționale
adaptate nevoilor de dezvoltare
personală și profesională a
elevilor
- realizarea ,,Planurilor de
intervenție”
personalizate/
colective pentru îmbunătățirea
rezultatelor obținute de elevi la
examenele finale ale unui ciclu
școlar
- diagnosticarea nevoilor de
formare
profesională
a
personalului
didactic/
nedidactic/auxiliar din școală;
- antrenarea elevilor capabili
de performanță școlară și
sportivă în vederea participării
la concursuri și olimpiade
școlare;
- sprijinirea elevilor cu risc de
eșec școlar prin activități
suplimentare
(consultații,
meditații);
- organizarea activităților
extrașcolare
în
vederea
motivării
elevilor
pentru
obținerea succesului școlar;
- monitorizarea frecvenței
școlare și reactualizarea anuală
a bazei de date cu elevi cu
părinți plecați în străinătate,
elevi navetiști, elevi care
prezintă risc de abandon
- monitorizarea și evaluarea
administrării bazei didacticomateriale proprii;
- identificarea și dezvoltarea
sistemului
alternativ
de
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progresului şcolar pe parcursul anului şcolar
și promovabilității la examenul de
bacalaureat;
- asigurarea egalității de șanse prin
dezvoltarea abilităților vocaționale, a
abilităților de comunicare, scriere, citire și
calcul matematic, alfabetizare digitală și
informațională, educație antreprenorială,
comunicare în limbi de largă circulație,
conduită civică, gândire critică, capacitate
de adaptare la situații noi, lucrul în echipă;
- gestionarea situaţiilor conflictuale în
colaborare cu diriginţii, psihologul şcolar,
părinţii şi instituţiile abilitate;
- îmbunătățirea situației școlare a elevilor cu
risc de eșec școlar;
- creșterea ratei de promovabilitate (cu 10%
până în 2024) la examenul de bacalaureat

- formarea cadrelor didactice în domeniul
predării, învăţării şi evaluării din
perspectiva competenţelor-cheie a educaţiei
pentru societatea cunoaşterii și pentru
sprijinul educațional;
- îmbunătățirea calității procesului
instructiv-educativ și fundamentarea lui pe
nevoile de dezvoltare personală și
profesională a elevilor
- creșterea procentului de promovabilitate la
examenul de bacalaureat;
- scăderea cu 3% a numărului de absențe
până în 2022-2023 și cu 5% până în 20232024

- îmbunătățirea calitativă a condițiilor de
mediu din unitatea școlară, a bazei materiale
și sportive, a echipamentelor și dotărilor
necesare unui învățământ modern și
performant

Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

finanțare (extrabugetar, donații,
sponsorizări,
proiecte)
în
beneficiul elevilor, cadrelor
didactice și a întregului
personal;
asigurarea
mijloacelor
didactice necesare derulării în
bune condiții a procesului
instructiv-educativ
- atragerea unor fonduri
suplimentare pentru realizarea
schimburilor interculturale și a
parteneriatelor care vizează
incluziunea socială
- participarea unui număr mai
mare de părinți și a comunității
locale în activitățile desfășurate
de școală
- implicarea activă a părinților
și a membrilor comunității
locale în activități care vizează
dezvoltarea
personală
și
succesul școlar a copiilor

- creșterea interesului elevilor față de
procesul instructiv-educativ;
- obținerea de rezultate școlare bune și
creșterea ratei de promovabilitate la
bacalaureat

- crearea unui climat de colaborare și
încredere între școală, Asociația părinților
elevilor de la LPS Tg-Jiu, CJRAE, ONGuri, asociații și instituții locale

Ț 4. Modernizarea spațiilor școlare și sportive existente, dezvoltarea bazei materiale prin
demararea lucrărilor la campusul școlar, reamenajarea spațiului existent
Resurse: umane, financiare (buget local, extrabugetar), materiale
Domeniul
Dezvoltare
managerială

Dezvoltare
curriculară

Dezvoltarea
resurselor
umane
Dezvoltarea
resurselor
materiale

Direcții de acțiune
inventarierea tuturor lucrărilor
necesare reamenajării și modernizării
spațiilor școlare sportive
finalizarea
documentațiilor
necesare pentru demararea lucrărilor la
campusul școlar
atragerea de fonduri pentru
modernizarea bazei sportive (terenuri și
săli de sport)
dezvoltarea și pilotarea unui
curriculum
conceput
pentru
învățământul vocațional sportiv
asigurarea anuală a unei oferte
curriculare
adaptate
la
nevoile
beneficiarilor
implicarea cadrelor didactice, a
întregului personal al unității școlare în
acțiunile specifice derulate în vederea
modernizării spațiilor sportive
stabilirea fondurilor necesare și a
surselor de obținere
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Rezultate așteptate
reamenajarea
și
modernizarea spațiilor școlare
sportive
demararea și finalizarea
lucrărilor la campusul școlar
atragerea unui număr mai
mare de elevi la clasele cu
program sportiv
atragerea elevilor capabili
de performanță sportivă
progres și performanță
sportivă la nivelul grupurilor țintă

-

promovarea imaginii școlii

procurarea de echipamente
și materiale sportive moderne
necesare

Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

colaborarea cu autoritățile locale/
județene/
naționale
în
vederea
repartizării fondurilor necesare pentru
modernizarea spațiilor sportive și
demararea lucrărilor la campusul școlar
informarea comunității locale
asupra proiectelor derulate pentru
modernizarea spațiilor sportive
realizarea unei rețele eficiente de
comunicare și cooperare cu comunitatea
locală

modernizarea
bazei
sportive: terenuri și săli de sport
finalizare campus școlar
(cămin, cantină)
promovarea imaginii unei
comunități școlare preocupate de
perfecționarea și dezvoltarea
activității specifice

Ț 5. Creșterea prestigiului școlii pe plan local, național și internațional
Resurse: umane
Domeniul
Dezvoltare
managerială

Dezvoltare
curriculară

Dezvoltarea
resurselor
umane

Dezvoltarea
resurselor
materiale
Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

Direcții de acțiune
elaborarea programului de
promovare a rezultatelor sportive și
școlare obținute
popularizarea misiunii, viziunii
școlii și a țintelor strategice propuse
pentru 2020-2024
asigurarea
condițiilor
de
securitate personală pentru elevi și
personalul angajat în incinta instituției
noastre
organizarea de activități în
vederea promovării imaginii școlii
consultarea anuală a elevilor și
părinților în stabilirea CDȘ
realizarea
unui
demers
educațional care să asigure șanse egale
elevilor cu nevoi speciale
promovarea activităților școlare
și extrașcolare
intensificarea procesului de
selecție a tinerilor cu potențial sportiv
din zonă
organizarea Consiliului Școlar
al Elevilor astfel încât acesta să
participe activ la progresul educativ din
școală cu implicare directă în
comunitatea școlară locală
identificarea
unor
fonduri
pentru realizarea de materiale de
promovare a imaginii școlii
asigurarea
parteneriatului
școală-familie
informarea comunității locale
asupra rezultatelor și performanțelor
sportive
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Rezultate așteptate
promovarea
rezultatelor
sportive și școlare în mass-media,
pe site-ul și pagina de facebook a
liceului
implicarea resursei umane
existente în procesul managerial al
diferitelor compartimente de lucru
creșterea încrederii elevilor
și părinților în procesul educațional
oferit de școala noastră
promovarea imaginii școlii
prin calitatea ofertei educaționale și
curriculare
promovarea imaginii școlii
prin desfășurarea unor activități și
parteneriate educaționale locale,
județene, naționale și internaționale
creșterea numărului de
elevi la clasele cu program sportiv
implicarea
activă
a
Consiliului Școlar al Elevilor în
viața școlii
creșterea
prestigiului
unității școlare pe plan local/
județean/ național
Realizarea unui material de
promovare a imaginii școlii
comunicare eficientă între
școală și beneficiarii direcți și
indirecți
creșterea
încrederii
comunității locale în serviciile

educaționale oferite de școala
noastră

Ț 6. Facilitarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice/elevilor prin participarea la
proiecte europene
Resurse: umane, financiare (fonduri europene), materiale

Domeniul
Dezvoltare
managerială

Dezvoltare
curriculară

Dezvoltarea
resurselor
umane

Dezvoltarea
resurselor
materiale

Direcții de acțiune
informarea
personalului
asupra modului de accesare a
proiectelor europene
identificarea nevoilor de
formare a cadrelor didactice și a
elevilor privind deprinderile de
promovare a valorilor europene
încurajarea lucrului în echipă
încurajarea
participării
cadrelor didactice la mobilități
individuale/ colective în scopul
dezvoltării profesionale
dezvoltarea și
pilotarea
curriculumului conceput pe baza
egalității de șanse, dezvoltării
personale și profesionale, a spiritului
civic și antreprenorial în educația
elevilor și integrării europene
derularea online a unor
activități extracurriculare la nivel
european
- formarea unui grup de profesori și
elevi pentru promovarea dimensiunii
europene
și
a
valorilor
multiculturalismului
- implicarea unui număr mare de
profesori în activitățile de formare și
dezvoltare
profesională
prin
programe și proiecte europene
diseminarea
rezultatelor
programelor individuale la care
participă cadrele didactice
- diseminarea proiectelor din cadrul
parteneriatelor europene
realizarea unei baze de date
privind sursele și resursele europene
obținerea de fonduri pentru
modernizarea bazei materiale prin
derularea unor proiecte europene
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Rezultate așteptate
accesarea, implementarea și
derularea unui număr mai mare de
proiecte educative și de formare
profesională prin cooperare europeană

derularea unor programe/
opționale/ activități extrașcolare
adecvate
egalității
de
șanse,
dezvoltării personale și profesionale, a
spiritului civic și antreprenorial în
educația elevilor și integrării europene
extinderea parteneriatelor în
țară și în străinătate
- proiecte comune și schimburi de
experiență cu școli din Europa
- corp profesoral omogen, implicat și
activ
- creșterea numărului de elevi și
profesori interesați să participe la
programe și proiecte europene
- contactarea organismelor care pot
furniza asistență de specialitate

facilitarea accesării proiectelor
europene
materiale scrise și în format
electronic (împreună cu partenerii
străini)
pentru
promovarea
dimensiunii europene și a valorilor
multiculturalismului

Dezvoltarea
relațiilor
comunitare

informarea
comunității
școlare/ locale/ județene/ naționale/
europene asupra rezultatelor obținute
prin participarea cadrelor didactice la
programele europene de formare
profesională
informarea
comunității
școlare/ locale/ județene/ naționale/
europene asupra rezultatelor obținute
de elevi prin participarea la
competiții europene și la proiecte
europene
implicarea Asociației de
părinți LPS Tg-Jiu ca partener în
proiectele derulate și implementate

dezvoltarea bazei materiale a
școlii
menținerea legăturilor cu
partenerii externi și crearea unui
schimb educațional permanent cu
aceștia
promovarea școlii ca o entitate
deschisă
spre
performanță,
dezvoltarea resurselor umane, mediul
școlar și comunitate
întărirea parteneriatului școală
– familie – comunitate
dezvoltarea instituțională prin
încurajarea
parteneriatului,
dezvoltarea
aptitudinilor
de
comunicare și relaționare interumană a
elevilor și profesorilor

V. 3. 1. OBIECTIVE GENERALE

MANAGEMENT

CURRICULUM

RESURSE
UMANE

•
implementarea la nivelul tuturor compartimentelor, a unui
management democratic-participativ pentru valorizarea fiecărei resurse
umane;
•
realizarea unui schimb de experienţă şi de bune practici cu
manageri de la alte instituţii de învăţământ similare din judeţ/ţară;
•
asigurarea unei informări şi comunicări eficiente, directe şi
deschise cu angajaţii unităţii în vederea atingerii obiectivelor specifice
şi înlăturarea disfuncţionalităţilor;
•
stabilirea unei strategii coerente de marketing şcolar;
•
evaluare/autoevaluare instituţională
•
aplicarea corectă şi creativă a curriculumului naţional şi
asigurarea prin CDŞ a unei rute educaţionale coerente, formative şi
flexibile;
•
creșterea procentajelor de promovabilitate la examenele de final
de ciclu școlar;
•
experimentarea unor practici educaţionale inovatoare pentru
dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor individuale/vocaţionale şi a
spiritului creativ;
•
organizarea şi desfăşurarea activităţii extracurriculare,
participarea la activităţi de voluntariat, cu accent pe latura formativă;
•
monitorizarea competenţelor tuturor elevilor pe tot parcursul
anului școlar şi gestionarea situaţiilor conflictuale în colaborare cu
diriginţii, psihologul şcolar, părinţii şi instituţiile abilitate
•
identificarea nevoilor de formare ale personalului angajat la LPS
Tg-Jiu;
•
cunoașterea ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte
normative privind încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor
didactice şi a personalului didactic auxiliar;
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•
formarea cadrelor didactice în domeniul predării, învăţării şi
evaluării din perspectiva competenţelor-cheie a educaţiei pentru
societatea cunoaşterii;
•
formarea continuă a cadrelor didactice prin participarea la
proiecte europene;
•
implicarea unui număr mai mare de elevi în activitățile specifice
proiectelor europene derulate;
•
responsabilizarea tuturor categoriilor de personal în vederea
îndeplinirii la standarde înalte a sarcinilor din fişa postului;
•
atragerea elevilor cu aptitudini sportive spre clasele primare, a Va şi a IX-a.
RESURSE
•
asigurarea resurselor financiare proprii (extrabugetare);
MATERIALE ȘI •
crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului
FINANCIARE
educaţional și tehnologizarea acestuia;
•
modernizarea bazei materiale conform cerinţelor curriculare;
•
asigurarea mijloacelor logistice necesare funcţionării unităţii;
•
continuarea lucrărilor de reabilitare/modernizare a şcolii;
•
demararea lucrărilor la campusul şcolar
PARTENERIATE- •
dezvoltarea şi continuarea relaţiilor de parteneriat cu unităţi
RELAȚII
şcolare din ţară şi din Europa;
COMUNITARE
•
asigurarea unui climat de colaborare şi armonizare a intereselor
între elevi, părinţi şi cadrele didactice;
•
dezvoltarea relaţiilor cu membrii comunităţii în vederea
cunoaşterii nevoilor acesteia şi a obţinerii sprijinului din partea
comunităţii;
•
dezvoltarea strategiei de promovare a unităţii şcolare în
comunitate;
•
asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi personalul
unităţii.

V. 3. 2. OBIECTIVE SPECIFICE
Pentru realizarea Țintei 1, managerii și profesorii vor urmări:
1.1. Să dezvolte strategii care să vizeze îmbunătățirea activității sportive
1.2. Să promoveze practicarea disciplinelor sportive în scopul dezvoltării profesionale a
elevilor pentru a deveni viitori performeri
1.3.
Să dezvolte programe proprii și parteneriate în scopul diversificării competițiilor
sportive la nivel local, național și internațional
1.4. Să identifice și să valorifice modalități de finanțare în scopul motivării profesorilor
antrenori și a elevilor pentru performanță
1.5. Să mediatizeze rezultatele deosebite obținute de elevii sportivi
Pentru realizarea Țintei 2, managerii și profesorii vor urmări:
1.1.Să coordoneze desfăşurarea unor activităţi didactice de calitate ai cărei beneficiari direcţi
sunt elevii; să ofere un model posibil de urmat
1.2.Să desfăşoare activităţi didactice activ-participative, centrate pe elev.
1.3.Să desfășoare activități de incluziune socială prin integrarea școlară a copiilor cu CES
1.4.Să adapteze curriculumul în scopul promovării egalității de șanse
1.5.Să îndrume şi să coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor, excelenţei la olimpiade
/ concursuri şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc.
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1.6.Să monitorizeze frecvența școlară
Pentru realizarea Țintei 3, managerii și profesorii vor urmări:
3.1. Să implice cât mai mulți elevi cu risc de eșec la bacalaureat, într-un program interactiv
bazat pe educație formală și non-formală, pe o perioadă de 4 ani
3.2. Să crească motivația elevilor prin organizarea unor activități extrașcolare, de consiliere și
de dezvoltare personală și profesională într-un mediu prietenos cu copiii, cu implicarea
comunității, pe perioada a 4 ani
3.3. Să implice părinții în viața propriilor copii și a școlii, ca urmare a organizării de programe
comune de activități pe o perioadă de 4 ani.
3.4. Să îndrume şi să coordoneze elevii pentru obţinerea performanțelor la evaluările de parcurs
şi la evaluările finale (Examene de competenţă profesională, competențe lingvistice,
competențe digitale, Bacalaureat).
3.5. Să îndrume şi să coordoneze elevii pentru obţinerea performanţelor, excelenţei la
olimpiade/ concursuri şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice, competiţii sportive etc.
3.6. Să faciliteze accesul elevilor la un învățământ modern și eficient prin dezvoltarea bazei
materiale și prin tehnologizarea procesului de predare-învățare-evaluare
3.7. Să organizeze activități de pregătire suplimentară a elevilor în vederea pregătirii pentru
examene
3.8. Să realizeze «Planurile de intervenție» personalizate/ colective la sfârșitul unui ciclu școlar
3.9. Să consilieze şi orienteze elevii pentru alegerea unei cariere de succes.
3.10. Să formeze un corp profesoral de elită
Pentru realizarea Țintei 4, managerii și profesorii vor urmări:
4.1. Să inițieze și să coordoneze lucrări de reamenajare a spațiilor școlare și sportive
4.2. Să finalizeze documentațiile necesare demarării lucrărilor la campusul școlar
4.3. Să dezvolte un management al resurselor materiale centrat pe modernizare, eficiență,
efectivitate
4.4. Să îmbunătățească baza didactică materială a liceului
4.5. Să integreze mijloace moderne audio-vizuale, calculatorul în activitatea curriculară și
extracurriculară
4.6. Să utilizeze TIC în procesul de predare-învățare-evaluare
4.7. Să asigure accesul la Internet pentru cel puțin ¾ din elevii liceului
4.8. Să identifice potențiale surse de finanțare pentru a susține un învățământ vocațional sportiv
Pentru realizarea Țintei 5, managerii și profesorii vor urmări:
5.1. Să promoveze imaginea liceului prin intermediul parteneriatelor, al mediei locale, naționale
sau internaționale
5.2. Să disemineze informația în comunitate
5.3. Să împărtășească rezultate școlare și sportive și bune practici în domeniul educațional și
comunitar
5.4. Să implice părinții elevilor în programul de promovare a activităților școlare și extrașcolare
ale acestora
Pentru realizarea Țintei 6, managerii și profesorii vor urmări:
6.1.Să inițieze și să deruleze proiecte interinstituționale locale, naționale și internaționale
6.2. Să dezvolte un management bazat pe încurajarea cadrelor didactice la dezvoltare
profesională atât la nivel național cât și internațional
6.3. Să formeze grupuri de lucru (profesori și elevi) pentru a promova dimensiunea europeană
și multiculturalismul
6.4. Să realizeze o bază de date privind sursele și resursele europene
6.5. Să modernizeze baza materială prin derularea unor proiecte internaționale
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6.6. Să disemineze proiectele naționale și internaționale în care este implicată școala, la nivelul
comunității locale
6.7. Să implice Asociația Comitetului de părinți a școlii în derularea unor proiecte de parteneriat
local, național, internațional

VI. GRUPURI- ȚINTĂ
Grupurile de interese cu care interferează școala noastră au următoarele expectanțe:
Elevii
•
condiţii optime de învăţare
•
nivel ridicat de performanță sportivă
•
respectarea drepturilor copilului şi a demnităţii personale
•
asigurarea egalităţii de şanse în formarea şi dezvoltarea personală
•
dezvoltarea capacităţilor de autocunoaştere şi orientare şcolară şi profesională în
vederea inserţiei profesionale şi sociale optime
•
dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare, a calităților motrice precum și a
deprinderilor și priceperilor motrice
•
focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor şi aşteptărilor
specifice profilului sportiv
•
creşterea ofertei de activităţi extraşcolare şi de petrecere a timpului liber
Părinţii
•
condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor şcolare și a
antrenamentelor de pregătire sportivă
•
asigurarea unui nivel de pregătire a elevilor corespunzător promovării testelor naţionale,
a probelor și normelor de control specifice disciplinelor sportive fotbal, handbal, atletism şi a
admiterii în etapa superioară de învăţământ în conformitate cu opţiunile exprimate
•
promovarea elevilor în grupe sportive superioare valoric pe linia sportului de
performanță
•
dezvoltarea spiritului de fair - play și cunoașterea și respectarea regulamentelor
disciplinelor sportive practicate
•
servicii de consultanţă psihologică şi educaţională
•
însuşirea de către copii a normelor de conduită socială
•
preluarea de către şcoală a rolului de prim generator de educaţie
•
informări curente şi colaborare eficientă cu învăţătorul/profesorul diriginte
Cadrele didactice
•
promovarea statutului de cadru didactic în societate
•
informare profesională şi formare continuă
•
parcurgerea treptelor de perfecţionare şi carieră profesională
•
mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
•
conducere democratică, participare la luarea deciziilor
•
salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate
•
conţinuturi curriculare adaptate elevilor sportivi şi finalităţilor instructiv-educative
aşteptate
•
•

Autorităţile locale
gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare
activitate şcolară care să răspundă nevoilor comunităţii locale
50

•
•
•
•

informări curente în legătură cu activităţile desfăşurate la şcoală
dezvoltare instituţională
implicare în programe şi proiecte de interes comun
stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice

•
•
•

ONG-uri, fundaţii, asociaţii
programe comune cu şcoala
recrutare de voluntari
cursuri cu participanţi elevi, părinţi şi cadre didactice

VII . PROGRAME STABILITE

Pentru realizarea scopurilor menţionate în proiect au fost definite următoarele
programe:
1.Programul de creștere a rezultatelor sportive de performanță
2. Programul de combatere a absenteismului, de promovare a succesului
școlar și a incluziunii sociale
3. Programul de creștere a ratei de absolvire a claselor terminale și a ratei de
promovabilitate la examenul de bacalaureat
4.Programul de modernizare a bazei materiale sportive
5. Programul de promovare a imaginii şcolii
6.Programul „Dimensiunea Europeană şi egalitate de şanse”

1.

Programul de creștere a rezultatelor sportive de performanță

Nr.
Activitate
crt.

1.

Stabilirea
indicatorilor
de
performanță
sportivă
conform
opţiunilor
strategice
definite

Obiective
Termen
operaționale
Formarea
grupului
de
lucru
Studierea
indicatorilor de
performanță de
către profesorii
2020antrenori
2024
Întocmirea
listei cu elevii
cu aptitudini
sportive
excelente
Aplicarea
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Responsabil Resurse

Indicatori de
performanță

Lista elevilor
cu aptitudini
Elevi
sportive
Director
Profesori de excelente
Director
educație
adjunct
fizică
Aplicarea
Profesori de Echipamente metodelor
educație
sportive
activfizică
Baze
participative
sportive
centrate pe
elev

metodelor
activparticipative
centrate pe elev

2.

3.

Pregătirea
etapizată
elevilor

Realizarea
unui program
a
Periodic
de pregătire pe
etape

Director
Directorul
adjunct
Profesori de
educație
fizică

Realizarea de
asistenţe
la
orele
de
Director
pregătire
Şefi
de
Monitorizarea sportivă
catedre ale
Permanent
activităţilor
Urmărirea
disciplinelor
utilizării
sportive
echipamentelor
și
bazelor
sportive

Elevi
Profesori de
educație
fizică
Echipamente
sportive
Baze
sportive

În
urma
programului
de pregătire
etapizată,
elevii ating
niveluri
graduale de
performanță

Elevi
Profesori de
educație
Existenţa
fizică
fişelor
de
Echipamente asistenţă
sportive
Baze
sportive

2. Programul de combatere a absenteismului, de promovare a succesului școlar și a
incluziunii sociale

Nr.
Activitate
crt.

1.

Identificarea
elevilor
cu
probleme de
absenteism, a
celor cu CES,
dar și a celor
capabili
de
performanță
școlară
prin
aplicarea de
chestionare

Obiective
Termen
operaționale
Formarea
grupului de
lucru
Întocmirea
listei
cu
elevii
cu
probleme de
absenteism, a
celor
cu
CES, dar și a
2020celor capabili
2024
de
performanță
școlară
Aplicarea
metodelor
activparticipative
centrate pe
elev
52

Responsabil Resurse

Director
Director
adjunct
Cadre
didactice
Consilier
școlar
Profesori
sprijin

Elevi
Cadre
didactice
Consilier
școlar
Profesori
de sprijin
Materiale:
de în funcție
de
necesități

Indicatori de
performanță

Listele
cu
elevii
cu
probleme de
absenteism, a
celor cu CES,
dar și a celor
capabili
de
performanță
școlară

2.

3.

Cadre
didactice
Profesorii
Consilier
Realizarea
diriginți
școlar
unui program
Consilier
Profesori Fișe
de
consiliere și Permanent
școlar
de sprijin monitorizare
sprijin
Profesori de Materiale:
educațional
sprijin
în funcție
de
necesități
Aplicarea
Reducerea
Activităţi de
activităților
Cadre
absenteismului
intervenţie –
la clasele de
Director
didactice Incluziunea
prevenţie
a
elevi cu un
Director
Consilier socială
prin
absenteismului
absenteism
adjunct
școlar
integrarea
și de susținere
ridicat
Profesorii
Profesori școlară
a
educațională a
Colaborarea Permanent diriginți
de sprijin copiilor
cu
elevilor
cu
cu agenţii de
Consilier
Materiale: CES
CES, dar și a
poliţie
școlar
în funcție Rezultate
celor capabili
arondaţi
Profesori de de
foarte bune la
de
unităţii
sprijin
necesități concursuri și
performanță
noastre
olimpiade
școlară
şcolare.
școlare
Completarea
de fişe de
monitorizare a
absenţelor și a
rezultatelor
școlare
împreună cu
profesorii
diriginţi

3. Programul de creștere a ratei de absolvire a claselor terminale și a ratei de
promovabilitate la examenul de bacalaureat

Nr.
Activitate
crt.

Responsabil Resurse

1.

Elevi
Director
Cadre
Director
didactice
adjunct
Consilier
Cadre
școlar
didactice
Profesori
Consilier
de sprijin
școlar
Materiale:
Profesori de în funcție
sprijin
de
necesități

2.

Obiective
Termen
operaționale
Formarea
grupului de
lucru
Întocmirea
Identificarea
listei
cu
unor metode
activități de
de
predareeducație
învățareformală
și 2020evaluare
non-formală 2024
adaptate
Aplicarea
nevoilor
metodelor
elevilor
activparticipative
centrate pe
elev
Completarea
Realizarea
de fişe de
unui program
monitorizare a
de consiliere Permanent
rezultatelor
și de sprijin
școlare
educațional
împreună cu
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Profesorii
diriginți
Consilier
școlar
Profesori de
sprijin

Cadre
didactice
Consilier
școlar
Profesori
de sprijin

Indicatori de
performanță

Listele
cu
metodele de
predare
–
învățareevaluare și cu
activitățile din
domeniul
educației
formale și nonformale

Fișe
de
monitorizare

profesorii
diriginţi

3.

Activităţi de
dezvoltare
personală și
orientare
profesională
centrate
pe
elev în vederea
obținerii
succesului
școlar

4.

Activități
remediale
interactive

Materiale:
în funcție
de
necesități
Aplicarea
Director
Cadre
activităților
Director
didactice
la
clasele
adjunct
Consilier
selecționate
Profesorii
școlar
Colaborarea
diriginți
Profesori
cu Asociații, Permanent Consilier
de sprijin
ONG-uri și
școlar
Materiale:
alți parteneri
Profesori de în funcție
din
sprijin
de
comunitatea
Comunitatea necesități
locală
locală
Director
Cadre
Director
didactice
Desfășurarea
adjunct
Consilier
unor
Profesorii
școlar
activități
diriginți
Profesori
remediale
Permanent Consilier
de sprijin
într-un
școlar
Materiale:
mediu
Profesori de în funcție
prietenos cu
sprijin
de
copiii
Comunitatea necesități
locală
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Motivarea
elevilor
Creșterea
încrederii în
propriul succes
Rezultate
foarte bune la
examene

Motivarea
elevilor
Creșterea
încrederii în
propriul succes
Rezultate
foarte bune la
examene

4. Programul de modernizare a bazei sportive
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Nr.
Activitate
crt.

1.

2.

3.

4.

Inventarierea
tuturor
lucrărilor
necesare
reamenajării

Realizarea
lucrărilor de
reamenajare și
de construire a
campusului
școlar

Obiective
operaţionale
Stabilirea
comisiei de
inventariere a
lucrărilor
Derularea
inventarierii
Stabilirea
necesarului de
resursă
financiară
Stabilirea
surselor de
finanţare

Efectuarea
lucrărilor de
reamenajare și
de construire a
campusului
școlar

Termen

Responsabil

Resurse

Indicatori de
performanţă

Comisia de
inventariere
Director
Administrator

Anual

Director
Director
adjunct
Consiliul de
administrație
Contabil

Anual

Materiale: în
funcţie de
necesităţi

Materiale: în
funcţie de
necesităţi
De timp:
necesar
realizării
lucrărilor
Financiare:
necesare
materialelor
şi plății
muncitorilor

Stabilirea
necesarului de
dotare

Stabilirea
comisiei de
inventariere a
necesarului de
dotare
Inventarierea
existentului de
dotare
Stabilirea
necesarului de
dotare și a
resurselor
financiare
Stabilirea
surselor de
finanţare

Director
Director
adjunct
Permanent
Consiliul de
administrație
Contabil

Materiale:
hârtie,
creioane,
pixuri
De timp:
necesar
inventarierii

Achiziţionarea
de echipamente
sportive și bază
materială
sportivă

Efectuarea
achiziţiei de
echipamente
și a bazei
materiale
sportive

Director
Director
adjunct
Permanent
Consiliul de
administrație
Contabil

- materiale:
necesare
efectuării
lucrărilor
- financiare:
necesare
plăţilor

5. Programul de promovare a imaginii şcolii
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Lista de
inventar

Baza sportivă
Campus școlar

Listele cu
dotările
necesare

Existenţă
aparatura,
echipament,
bază materială
sportivă

Nr
Activitate
Crt
1

2

Obiective

Termen

Responsabil Resurse

Cunoaşterea
Permanent Director
şcolilor
cu
Director
acelasi statut
adjunct
Derularea de
Coordonator
activităţi
de proiecte
comune
şi programe
Prezentarea
şcolii
Realizarea
Desemnarea
Echipa
materialelor unei echipe Permanent desemnată
promoţionale care
să
realizeze
materiale
promoţionale
Promovarea
revistei şcolii
„FAIRPLAY”
Vizitarea
unităţilor
şcolare
şi
promovarea
directă
a
ofertei
educaţionale

Indicatori de
performanţă

Materiale:de
prezentare a
şcolii
De
timp:
necesar
vizitelor

Realizarea
unor vizite pe
parcursul
fiecărui an
școlar

Materiale:
hârtie,
xerox,
calculator,
imprimantă,
De
timp:
necesar
realizării
materialelor
Financiare:
necesare
asigurării cu
consumabile

Realizarea
de
pliante
diferite
Realizarea
revistei şcolii

6. Programul de pregătire “ Dimensiune europeană ”

Nr.
Activitate
crt.
1.

Obiective
operaționale

Termen

Responsabil

Utilizarea
echipamentelor
Comisia
de
Identificarea
IT
pentru
proiecte
și
nevoilor
accesarea
programe
comunității
programelor
europene
școlare și a europene
Permanent
Coordonatorul
resurselor
Realizarea
de proiecte şi
educaţionale
unor
programe
europene
schimburi de
experienţă
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Resurse

Indicatori de
performanță

Materiale:
calculator cu
legatură la
INTERNET
şi
imprimantă,
hârtie,
creioane,
pixuri
De
timp:
necesar
căutării
Financiare:
necesare
realizării
schimburilor
(finanţare
externă)

Existenţa
proiectelor
Existenţa unei
baze de resurse
Centralizatorul
datelor

2.
Realizarea
unui portofoliu
tematic
Informarea
Comisia
de
tuturor
proiecte
și
Realizarea unor cadrelor
programe
materiale
didactice
europene
referitoare la
asupra
Permanent Coordonatorul
„Dimensiunea
subiectului în
de proiecte si
europeană “
discuţie
programe
Desfăşurarea
Cadre
unei
mese
didactice
rotunde
cu
exemple
de
bune practici
3.

Formarea unor
cadre didactice
în crearea
deprinderilor
sociale
şi
tehnice
de
promovare
a
valorilor
europene

Selectarea
cadrelor
didactice
Contactarea
organizaţiilor/
instituţiilor
2020care pot furniza 2024
asistenţă
de
specialitate
Formarea
cadrelor
didactice

Desfăşurarea
de
activităţi
extracurriculare
online și de
proiecte
de
parteneriate
școlare
cu
instituții
europene

Directorul
Participare la
Directorul
proiecte
adjunct
etweening
Comisia
de
Depunerea de
proiecte
și
candidaturi
programe
Permanent
pentru proiecte
europene
în
cadrul
Coordonatorul
programului
de proiecte si
european
programe
Erasmus
Cadre
didactice

4.

Directorul
Directorul
adjunct
Comisia
de
proiecte
și
programe
europene
Coordonatorul
de proiecte si
programe
Cadre
didactice
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Materiale:
calculator cu
legatura la
INTERNET
si
imprimanta,
hartie,
creioane,
pixuri
De
timp:
necesar
realizării
materialelor
Financiare:
necesare
asigurării
logisticii
Materiale:
calculator cu
legatura la
INTERNET
si
imprimanta,
hartie,
creioane,
pixuri
De
timp:
necesar
formării
Financiare:
necesare
plății
formatorilor,
asigurării
suportului
de curs

Materiale:
calculator cu
legătura la
INTERNET
De
timp:
necesar
derulării
activităților

Materiale
informative

Formarea
cadrelor
didactice

Realizarea a
cât mai multor
parteneriate de
acest tip

VIII. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU ANII 2020-2024
VIII.1. DOMENIUL CURRICULUM
Obiective:
✓
Asigurarea prin curriculum-ul școlii a unei rute educaționale coerente, formative și
flexibile
✓
Dezvoltarea abilităților și deprinderilor individuale și motrice, dezvoltarea spiritului de
fair – play, a spiritului de echipă și competitivitate
✓
Dezvoltarea personală și a colectivului de elevi prin practicarea sportului de performanță
✓
Evitarea eșecului școlar și menținerea unui parcurs sportiv ascendent
Ținte:
✓
Formarea competențelor școlare, a deprinderilor și priceperilor motrice necesare
promovării la un nivel superior în cariera sportivă
✓
Creșterea promovabilității la sfârșitul anului școlar cu 0,5 %
✓
Creșterea promovabilității la testele naționale și de bacalaureat cu 10 %
✓
Creșterea performanțelor sportive și școlare
✓
Participarea școlii la programe și competiții naționale și internaționale cu impact
educațional asupra elevilor

Funcţii
Proiectare

Organizare

Strategii/Direcţii
de acţiune
Elaborarea
planului managerial
şi
a
celor
submanageriale
Planificarea
activităţilor
extracurriculare
-Elaborarea
planificărilor
calendaristice şi a
proiectării
unităţii de învăţare
- Proiectarea CDȘ
Formarea
comisiilor
-Elaborarea
procedurilor
pe
domenii
de
activitate și comisii
- Elaborarea CDȘ
- elaborarea ofertei
educaţionale
-întocmirea
schemelor orare
alegerea
manualelor
alternative
- organizarea de
consultaţii,
meditaţii,
de

Responsabili

Termene

directorul Anual:
şcolii,
septembrie
responsabilii
decembrie
comisiilor
Comisia
pentru
curriculum,
Consiliul
profesoral,
Consiliul
de
Administrație,

directorul,
consiliul
profesoral,
profesorii
şcolii,
responsabilii
cu orarul,
responsabilii
comisiilor
metodice,
bibliotecara
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Criterii de performanţă
- realizarea planificărilor
pe baza programelor
școlare MEC în vigoare

Alegerea de teme
martie
atractive, teme care să
septembrie
dezvolte personalitatea
Săptămânal
elevilor
De câte ori e Oferta
reală,
cazul
credibilă
cu
impact
pozitiv
Respectarea
normelor
psihopedagogice
de
repartizare a orelor ţinând

recuperări pentru
pregătirea
examenelor şi a
concursurilor
şcolare
îmbogăţirea
fondului de carte la
bibliotecă
Evaluarea
- testări iniţiale,
formative şi finale
Evaluare
naţională,
bacalaureat
- Examene de
competențe
profesionale
- Promovabilitatea
- Note la Purtare
- Evaluarea externă
instituţională
- Inspecţii frontale
- Inspecții tematice
- Inspecţii curente
- Asistenţe şi
interasistenţe
- Chestionare
Implicare și Asumarea
participare
viziunii, misiunii şi
a obiectivelor de
către toate
cadrele didactice
Iniţierea
şi
organizarea
activităţilor
extracurriculare
planificate
Implicarea
părinţilor
şi
partenerilor sociali
în diferite
activităţi cu scop
educativ și activități
sportive
Organizare
Organizarea
activităţilor
extracurriculare
planificate, cercuri
tematice, excursii,
festivități
- Atragerea elevilor
pentru lectură şi
pentru
studierea
bibliografiei

cont de curba de efort a
elevilor
Asigurarea
calităţii pentru atingerea
obiectivelor școlare și de
performanță sportivă

Director,
Conform
Responsabilii planificării
comisiilor
metodice,
profesorii,
Comisia
de
asigurare
și
evaluare
a
calității

Progresul şcolar
Îmbunătăţirea rezultatelor
faţă de anii precedenţi

Directorul,
Coordonator
pe proiecte si
programe
educative,
CA,
Consiliul
reprezentativ
al părinților

Conform
planificărilor

- reuşita activităţilor
organizate
- atingerea obiectivelor
propuse

Directorul,
responsabilii
comisiilor
metodice,
profesorii
şcolii,
bibliotecara

Conform
planificărilor

- Ridicarea nivelului de
pregătire a elevilor,
- Respectarea graficului
activităţilor
- Dezvoltarea spiritului
ştiinţific de cercetare
Dezvoltarea
competenţelor
profesionale şi sociale
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Conducere
operațională

indicate la orele de
curs
- Organizarea de
sesiuni
de
comunicare
ştiinţifică și ateliere
de lucru
Asigurarea
cadrului de aplicare
a proiectelor
Monitorizarea
activităţilor
propuse,
respectarea
termenelor şi
atingerea
obiectivelor

Directorul Conform
şcolii,
planificărilor
CA,
Comisia pentru
curriculum

Respectarea
planificărilor activităţilor
- Progresul şcolar
Îmbunătăţirea
rezultatelor
la
Bacalaureat,
examene
naționale etc.

VIII.2. DOMENIUL RESURSE UMANE
Obiective:
➢
➢
➢

Ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice;
Valorificarea la clasă a nivelului de pregătire;
Crearea unui climat stimulativ şi de coeziune a colectivului şcolii;

Ţinte:
➢
➢
➢

Participarea tuturor cadrelor didactice la stagii de perfecţionare;
Valorificarea optimă a abilităţilor obţinute la stagiile de perfecţionare;
Atragerea elevilor cu medii de admitere cât mai mari

Funcţii

Proiectare

Strategii/Direcţii
de
Responsabil
Termene
acţiune
- Dezvoltarea unor politici
de asigurare a desfăşurării
procesului
instructiv
educativ cu cadre didactice - Directorul
calificate
corespunzător Consiliul
de
planului de şcolarizare.
administraţie
- Stimularea obţinerii Consiliul
de
gradului didactic II şi I
curriculum
Anual
- Stimularea perfecţionării - Comisia de asigurare si
continue
a
cadrelor evaluare a
didactice
calității
- Asigurarea cu personal
calificat
pe
funcţiile
didactice
auxiliare
şi
nedidactice
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Criterii
de
performanţă
Asigurarea
posturilor
integral
cu
personal
calificat

Ridicarea
gradului
de
calificare a
cadrelor
didactice

- Alegerea unei cariere care
să prezinte atractivitate
pentru elevi
şi pentru părinţi şi să
corespundă
cerinţelor
societăţii
- Directorul şcolii
- Respectarea
- Realizarea încadrării
- CA
continuităţii
Organizare
- Stabilirea diriginţilor
Comisia
pentru septembrie
- Organizarea claselor
curriculum
Asigurarea
cadrului - Director
necesar pentru formarea - Responsabilul cu
continuă
a
cadrelor perfecţionarea
Atingerea
Formare și didactice
standardelor
dezvoltare - Stimularea participării la
Anual
cerute
de
profesională cursuri
de
formare
reforma
organizate de CCD, FRF,
învăţământului
FRA, FRH, instituţii de
învăţământ superior etc.
- Încurajarea şi stimularea - Directorul
Urmărirea
activităţilor
în
cadrul - CA
îmbunătăţirii
comisiilor metodice şi pe - Consiliul pentru
rezultatelor
arii
curriculare
şi curriculum
școlare
și
Formarea
extracurriculare la nivelul
Anual
sportive
grupelor
grupurilor şi claselor
folosind aceste
- Organizarea activităţii
forme
de
CDȘ-urilor, în măsura
organizare
posibilităţilor pe grupe
- Rezolvarea conflictelor în - Director
De câte ori Eliminarea
stare incipientă
- CA
este cazul conflictelor şi
Negocieri și - Soluţionarea conflictelor - Comisia de disciplină
chiar lipsa
rezolvarea folosind
eficient - Consiliul consultativ
lor din şcoală
conflictelor informaţiile
aduse
şi al elevilor
argumentând
soluţiile
găsite
Conducerea - Normarea corectă a Directorul
Anual
Asigurarea
operațională cadrelor
didactice. CA
unei cât mai
Asigurarea
ocupării Comisia de asigurare si
bune stabilităţi
posturilor
nedidactice evaluare a
atât
a
conform
normelor
în calității
personalului
vigoare.
şcolii cât şi a
Elaborarea
fişelor
elevilor
posturilor.
- Realizarea evaluării anuale
a personalului didactic şi
nedidactic.
- Organizarea claselor pe
profile
și
specializări
conform opţiunii elevilor
- Evaluarea personalului - Director
Anual
Efectuarea
Control și
didactic
şi
nedidactic - CA
integrală a
evaluare
conform fişei postului
- responsabil comisia
sarcinilor
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metodică

Motivare

- Stimulente materiale - Director
(conform legislaţiei în - CA
vigoare)
- Evidenţieri

Asigurarea
cadrului
instituţional
pentru
implicarea şi participarea
Implicare și personalului şcolii şi al
participare elevilor la toate activităţile
și competițiile sportive
planificate

Anual

- Director
- CA
- Diriginţii
-Responsabilii
comisiilor metodice

conform fişei
postului
Asigurarea
resurselor
pentru
acordarea
stimulentelor
materiale
Implicarea
tuturor cadrelor
didactice
în
realizarea
activităţilor și
competițiilor
sportive
planificate

VIII.3. DOMENIUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
Obiective:
➢
➢
➢

Asigurarea resurselor financiare proprii extrabugetare;
Crearea condiţiilor materiale necesare desfăşurării procesului educaţional;
Modernizarea bazei materiale conform cerinţelor curriculumului.

Ţinte:
➢
➢
➢

Participarea şcolii la proiecte finanţate;
Amenajarea unui campus școlar;
Continuarea amenajării cabinetelor şi laboratoarelor;

Strategii/Direcţii
de
Responsabilităţi
acţiune
- Identificarea resurselor - Directorul şcolii
financiare:
- CA
- bugetare
-Administrator
- extrabugetare
financiar
- sponsorizări
Proiectarea - donații prin Asociația de
părinți
- Identificarea fondurilor
ţinând cont de nevoile
materiale cât şi de
posibilităţile financiare
- Obţinerea fondurilor - Directorul şcolii
planificate
-Administrator
- Întocmirea rectificării financiar
Organizarea
bugetare
- Administrator
și
- Utilizarea fondurilor - CA
conducerea
extrabugetare ţinând cont
operațională
de priorităţi şi conform
planificării realizate
- Continuarea amenajării
Funcţii
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Criterii
de
performanţă
Anual
Realizarea
Semestrial unor
bune
După caz corelări între
nevoi
şi
resursele
materiale
Termene

Conform - Obţinerea de
planificării cât mai multe
fonduri pentru
modernizarea
bazei materiale
sportive şi
realizarea unei
dotări adecvate

Control
evaluare

spaţiului
verde
prin
plantarea de flori şi arbuşti
Evaluarea
realizării
planului de atragere de
și fonduri și sponsorizări
Evaluarea
utilizării
resurselor financiare
- Execuţia bugetară
- Implicarea personalului
administrativ şi a părinţilor
în acţiuni de autodotare
prin donații și sponsorizări

- Directorul şcolii
- CA
-Administrator
financiar

Semestrial Realizarea
Anual
unei evaluări
septembrie corecte,
realiste

- Directorul şcolii
- CA

Stabilirea
corectă
a
modului de
utilizare ţinând
cont
de
priorităţi
- Participarea
comunităţii la
îndeplinirea
obiectivelor
stabilite

Motivare

VIII.4. DOMENIUL DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
Obiective:
➢

Dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea in vederea: integrării socio-profesionale a
absolvenţilor, consilierii elevilor, depistarea elevilor cu CES, sprijinirea acestora,
desfăşurarea de activităţi pentru sprijinirea lor, cunoaşterii nevoilor comunităţii, obţinerii
sprijinului din partea comunităţii, asigurarea unui climat de siguranţă pentru elevi şi
profesori şi popularizarea şcolii.
Ţinte:
➢
➢
➢
➢

Realizarea de noi parteneriate;
Creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii în viaţa şcolii;
Integrarea elevilor cu CES in învăţământul de masă;
Participarea la programe ale Comunităţii Europene.

Criterii
de
performanţă
- Stabilirea direcţiilor de - Directorul
Martie
- Realizarea unei
dezvoltare
instituţională - Comisia pentru Decembrie cât mai bune
ținând cont
curriculum
Conform armonizări între
de nevoile comunităţii
- Cadrele didactice graficului oferta şcolii şi
- Întocmirea documentaţiei
MEC
aşteptările
pentru autorizarea de noi
comunităţii
Proiectarea specializări
Elaborarea
ofertei
educaţionale şi a planului de
acțiune al școlii printr-o
implicare
directă
a
reprezentanţilor comunităţii
beneficiari ai serviciilor
Funcţii

Strategii/Direcţii de acţiune Responsabil
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Termene

Organizarea

Conducerea
operațională

Control
evaluare

și

oferite de şcoală
- Elaborarea strategiilor de
incluziune şcolară a elevilor
cu cerinţe educative speciale
- Întocmirea graficului pentru
activităţile ştiinţifice
perfecţionării
cadrelor
didactice prin grade didactice
- Organizarea de acţiuni în
colaborare cu Consiliul
reprezentativ al părinților,
agenţi economici
- Organizarea de activităţi
comune pentru toţi elevii
şcolii, la care să participe şi
cei cu CES;
- Implicarea autorităţilor
locale, părinţilor ,agenţilor
economici şi a altor instituţii
în coordonarea activităţilor
-Implicarea
autorităţilor
locale, părinţilor ,agenţilor
economici şi a altor instituţii
în orientarea profesională a
elevilor cu CES
- Monitorizarea modului în
care adolescenţii îşi găsesc
locuri de muncă la absolvire
sau urmează alte forme de
învăţământ
- Monitorizarea gradului de
adaptare a absolvenţilor la
unele
condiţii
sociale
existente după angajare
Centralizarea
datelor
privind
performanţele
profesionale ale angajaţilor
care provin din absolvenţii
şcolii noastre

- Directorul
Conform
- CA
planificării
-consilier pe proiecte
si programe
educative
- psihologul şcolii

Realizarea
activităţilor
conform
planificării

- Directorul
- CA
- Comisia
curriculum

Realizarea
legăturilor
directe între şcoli
şi reprezentanţii
comunităţii

pentru

- Directorul
- Comisia pentru
curriculum
- Secretariatul şcolii
- Diriginții claselor

- Angajarea unui
număr cât mai
mare
de
absolvenţi şi care
să corespundă
cerinţelor
agenţilor
economici
şi
chiar
standardelor
europene

IX. INDICATORI DE REALIZARE
•
•
•
•
•
sarcinilor
•
•

Fişele de evaluare la sfârşit de an pentru personalul angajat
Raportul de evaluare internă ARACIP
Gradaţiile de merit obţinute şi alte premieri şi distincţii
Finalităţi ale parteneriatelor derulate
Gradul de implicare a Consiliului de Administraţie în luarea deciziilor şi rezolvarea
Modul de cheltuire a bugetului proiectat
Fonduri extrabugetare obţinute şi probleme rezolvate cu acestea
65

•
Calitatea şi numărul de implicări şi participări la cursuri de formare continuă,
diseminarea acestora şi utilizarea abilităţilor dobândite în activitatea didactică
•
Respectarea termenelor de execuţie a unor obiective
•
Realizarea diversităţii activităţilor opţionale alese şi realizate
•
Documentele de proiectare şi evidenţele
X. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate
didactică şi managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un
moment dat.
Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora
ne adresăm şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea
locală şi partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii.
Evaluarea finală a proiectului se va face prin măsurarea gradului de realizare a
descriptorilor stabiliţi.

X.1. ORGANIZAREA PROCESULUI
ORGANIZĂRII PDI-ULUI:

DE

CONSULTARE

ÎN

VEDEREA

➢
stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor specifice;
➢
contactarea partenerilor sociali privind colaborarea lor cu organizaţia noastră;
➢
contextul elaborării: documente de proiectare, documente de analiză, documente de
marketing, web-site-ul şcolii;
➢
mediul extern: www.edu.ro; www.isjgj.ro; www.aracip.edu.ro
➢
mediul intern: rapoarte statistice; rapoarte semestriale şi anuale manageriale şi ale
comisiilor metodice/tematice; dosarele comisiilor metodice şi tematice; portofoliile cadrelor
didactice; rapoartele CA, CEAC; rezultatele elevilor; fişe de evaluare; rezultate sondaje,
chestionare; rezultatele evaluării externe;
➢
planuri operaţionale: manageri, CA, CEAC, comisii metodice
X.2. ORGANIZAREA MONITORIZĂRII, EVALUĂRII ŞI ACTUALIZĂRII PDI-ULUI
a. echipa de lucru:
➢
întâlniri de informare, actualizare;
➢
ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;
➢
întâlniri cu membrii CEAC
b. echipa managerială:
➢
acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;
➢
discuţii de informare, feed-back;
➢
rapoarte semestriale;
➢
rapoarte anuale;
➢
analiza rapoartelor CEAC.
c. responsabilii comisiilor metodice şi tematice:
➢
planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;
➢
rapoarte semestriale şi lunare;
➢
fişe de autoevaluare;
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