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Deviza noastră:
Elevul motivat vrea să se afirme, învață, excelează.

ARGUMENT
Prezentul Proiect de dezvoltare instituţionalăare în vedere dezvoltarea Colegiului
Național ”Gheorghe Țițeica” în perioada 2016 - 2017 și ține cont de faptul ca educația joacă
un rol fundamental în dezvoltarea personală și socială, contribuind la formarea armonioasă a
personalității. Într-un secol dominat de globalizare, cu tensiuni între global și local, între
universal și individual, între tradiție și modernitate, între competiție și egalitatea de șanse,
între expansiunea nelimitată a cunoașterii și capacitatea limitată a ființei umane de a asimila
cunoștințele,educația este o prioritate.
În formularea viziunii și a misiunii, în stabilirea țintelor strategice și pentru dezvoltarea
culturii organizaționale s-a folosit principiul continuității înpolitica educaţională a echipei
manageriale şi a cadrelor didactice din Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu
Severin, continuitate justificată atât prinrezultatele academice excelente obținute în ultimii
ani de către elevii noștri cât şi prin deprinderile socio-comportamentale dobândite de tinerii
din formați în școala noastră şi prinașteptările pe care părinţii şi comunitatea locală le au de
la școala noastră. S-au reformulat unele dintre ţintele strategice pentru perioada avută în
vedere, pentru ca Planul de Dezvoltare Instituţională 2016-2017 să reflecte modificările
legislative, cerințele societății actuale și valorile europene.
Prezentul document se concentrează asupra finalităților educației șiține cont de
contextul actualei descentralizări a sistemului de învățământ, de asigurarea calității în
învățământul preuniversitar, luând în considerare toate domeniile funcționale ale
managementului: curriculum, resurse umane, resurse material-financiare, relații sistemice și
comunitare. Din această perspectivă, direcțiile principale de acțiune au în vedere:
1. asigurarea accesului la educaţie pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate;
2. formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie care să acţioneze ca fundament pentru
învăţare ca parte a educaţiei pe tot parcursul vieţii (comunicarea în limba maternă,
comunicare în limbi străine, competențe în matematică și competențe elementare în științe și
tehnologie, competențe în utilizare a noilor tehnologii informaționale și de comunicație,
competențe pentru a învăța să înveți, competențe de relaționare interpersonală și
competențe civice, spirit de inițiativă și antreprenoriat, sensibilizare culturală și exprimare
artistică);
3. formarea atitudinii civice democratice la elevi pentru înțelegerea democrației participative.
4. formarea la elevi a capacităţii de a gândi constructiv şi creativ, critic şi eficient;
5. eficientizarea activităţii didactice prin promovarea unor strategii didactice adaptate nevoilor
fiecărui colectiv de elevi;
6. elaborarea şi implementarea de proiecte educaţionale care să răspundă unor nevoi
identificate ale elevilor;
7. dezvoltarea unei strategii instituţionale pentru asigurarea calităţii în educaţie bazată pe
evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă și pe selectarea şi adoptarea celor mai
potrivite proceduri de intervenţie;
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8. îmbogățirea bazei materiale a școlii și îmbunătățirea facilităților pentru a asigura un proces
educativ modern şi competitiv
9. diversificarea ofertei de dezvoltare profesională a cadrelor didactice şi stimularea acestora
în vederea implementării în actul didactic a competenţelor profesionale dobândite;
10. monitorizarea şi evaluarea continuă a procesului instructiv-educativ;

I. CONTEXTUL LEGISLATIV
Legile si documentele programatice care stau la baza elaborării P.D.I.
Acest Proiect de dezvoltare manageriala a fost conceput in conformitate cu urmatoarele acte
normative:


























Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare;
Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările
și completările ulterioare
Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice
Programul de Guvernare în 2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei;
Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar din 15.12.2014
Raportul I.S.J. Mehedinți, privind starea învăţământului în județul Mehedinți în anul şcolar
2015/2016;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu
modificările şi completările ulterioare
HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a
unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007
HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de
performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar,
publicată în MO nr. 822/08.12.2008
M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea,
educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor
G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se
supun avizării/autorizării privind securitatea la incendiu
Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă
OMF 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de
management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control
intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare
G. nr. 320/28.03.2007 privind aprobarea tarifelor de autorizare, acreditare şi evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar
M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etică profesională al experţilor în
evaluare şi acreditare ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar
HG nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea
autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,
publicată în MO nr. 59/25.01.2007
OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar
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OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii
şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar
HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar

II. PREZENTARE GENERALĂ
II.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A UNITĂȚII ȘCOLARE
Denumirea școlii: COLEGIUL NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”
Adresa: Str Crișan, nr. 50, Drobeta Turnu Severin
Tipul școlii: Liceu , cursuri de zi
Telefon : 0252320461
Fax : 0252320461
E-mail: lictiteica@yahoo.com
Web: www.cngt.ro
Limba de predare: limba română

II.2. REPERE GEOGRAFICE
Şcoala are două clădiri, una situată în strada Crișan și alta în strada Orly,și se învecinează
cu Colegiul Național Economic ”Theodor Costescu” și cu Colegiul Național Pedagogic
”Ștefan Odobleja”.

II.3. REPERE ISTORICE
Istoria Liceului Teoretic „Gheorghe Ţiţeica” din Drobeta Turnu Severin se pierde
undeva în negura vremii. În decursul istoriei sale, această prestigioasă unitate de învăţământ
a cunoscut o serie de denumiri şi transformări. Astfel, conform adresei cu numărul 562 /
12.08.1985 , emisă de Filiala Arhivelor Statului din judeţul Mehedinţi, liceul a avut
următoarele denumiri:
- Şcoala secundară de fete, Turnu Severin
1919 – 1943
- Liceul /teoretic/ de fete, Turnu Severin
1943 – 1953
- Şcoala medie de 10 ani, Turnu Severin
1953 – 1955
- Şcoala medie nr. 3, Turnu Severin
1955 – 1956
- Şcoala medie mixtă nr. 3, Turnu Severin
1956 – 1960
- Şcoala medie nr. 3, Turnu Severin
1960 – 1967
- Liceul nr. 3, Turnu Severin
1967 – 1972
- Liceul de cultură generală nr. 3
1972 – 1975
- Liceul real umanist nr. 1, Turnu Severin
1975 – 1977
În anul 1977, procedându-se la reorganizarea învăţământului şi înfiinţarea liceelor industriale
şi economice, liceul a devenit:
- Liceul Industrial Navrom
1977 – 1979
subordonat Ministerului Transporturilor şi Telecomunicaţiilor, Departamentul Construcţii
navale.
1979 – 1983

- Liceul Industrial nr. 5
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subordonat Ministerului
200/26.06.1979.

Industriei

Chimice,

prin

Decretul

- Liceul de Chimie Industrială nr. 5

1983 – 1990

- Liceul Teoretic „Gheorghe Ţiţeica”

1990 – 2007

- Colegiul Naţional „Gheorghe Ţiţeica”

2007 – în prezent.

prezidenţial

numărul

În împrejurările create de consecinţele primului război mondial şi înfăptuirea Statului
Unitar Român, în oraşul Turnu Severin porneşte iniţiativa sanitară de a se înfiinţa o şcoală
secundară de fete. Începuturile acestei activităţi evoluează între două date: 10 septembrie
1919 şi 7 decembrie 1919. Înfiinţarea şcolii a fost hotărâtă prin ordinul Ministerului
Instrucţiunii Publice cu numărul 99171 din 10 septembrie 1919. Prefectura judeţului a înaintat
acest ordin domnişoarei ELISA VORVOREANU care şi-a luat sarcina dificilă de a organiza
această şcoală cu un mic ajutor de la primărie .
Şcoala îşi deschide cursurile în ziua de 7 decembrie 1919 cu 74 eleve, în două clase.
Şcoala secundară de fete, înfiinţată în 1919, a fost desfiinţată după un singur an de
funcţionare. Domnişoara Elisa Vorvoreanu, directoarea şcolii, cu un număr mic de
profesoare, au continuat gratuit cursurile, obligând, prin acest sacrificiu, recunoaşterea şcolii,
a utilităţii ei şi trecerea definitivă în bugetul statului în anul 1922 .
Primul local al şcolii, încăpător abia pentru două clase, a trebuit să fie părăsit pentru a
fi închiriat unul mai mare. În anul şcolar 1924 – 1925, s-a construit o nouă aripă la edificiul pe
care l-a închiriat de la primărie pe timp de 30 ani, cu o chirie anuală de 2000 lei. Localul avea
opt clase bune, dar îi lipseau sălile necesare pentru gimnastică şi lucru. De asemenea,
cuprindea încăperi distincte pentru cancelarii – 3, pentru colecţii – 2, pentru servitori – 1, o
sală de muzică şi şezători, o bibliotecă. Suprafaţa curţii era de 160 m2.
Între anii 1919 – 1922 şcoala a funcţionat ca Şcoală secundară de fete - gradul I,
învăţământ particular, iar între anii 1923 – 1925, Şcoală secundară de fete - gradul II. Până
în anul 1928 a funcţionat pe baza planurilor de învăţământ stabilite în urma aplicării legii din
1898. Admiterea în clasa I se făcea pe bază de concurs, cu două probe scrise: limba română
şi aritmetică şi o probă orală (citirea, cu întrebări asupra conţinutului şi asupra cunoştinţelor
de gramatică).
Din anul 1925 este Liceu de fete. Liceul cuprindea două cicluri: gimnazial şi liceu
propriu-zis. În 1924 s-au introdus examenele care se dădeau la sfârşitul fiecărei clase şi
examenele de absolvire a cursului inferior (clasa a IV-a ) şi examenul de bacalaureat (clasa
a VIII-a). Anul şcolar era împărţit în bimestre, iar apoi în trimestre.
În anul şcolar 1938 – 1939 s-au făcut demersuri pentru întocmirea planurilor şi
devizelor în vederea construirii unei aripi la clădirea liceului. Înrăutăţirea situaţiei politice a
împiedicat materializarea intenţiilor, clădirea liceului fiind distrusă în urma unui
bombardament din anul 1944. Au dispărut astfel mărturiile unei activităţi laborioase, de peste
două decenii. S-a reuşit însă salvarea arhivei şcolii.
În anul şcolar 1944 – 1945, cursurile şcolii se deschid în cadrul localului Liceului
Traian. Cursurile se desfăşurau în patru zile pe săptămână, programele erau reduse. În anul
şcolar 1945 – 1946, după ce s-a amenajat oarecum localul Muzeului Porţilor de Fier, ocupat
înainte de o unitate rusă, activitatea liceului se va fixa pentru un timp aici. În sălile muzeului
s-au amenajat dormitoare şi cantină pentru cele 200 de eleve „interniste”.
Cu toate neajunsurile enunţate, nivelul de pregătire al elevelor a fost mereu
ascendent, dovadă fiind procentul de eleve care au urmat învăţământul superior, premiantele
la concursuri naţionale, dar şi sporirea numărului de elevi ce frecventau şcoala.
Renumele şcolii a fost susţinut şi printr-o activitate cultural-artistică şi sportivă susţinută.
Astfel, în lipsa unui teatru profesional în oraş şi a vizitelor rare ale unor trupe de teatru din
alte oraşe, inexistenţa televiziunii, în şcoală s-a desfăşurat totuşi o activitate culturală
deosebită: au fost puse în scenă basme, precum „Trandafirii roşii”, „Albă ca Zăpada”, „Înşir’te
mărgărite”, sau piese de teatru din dramaturgia universală: „Livada cu vişini” de A. Cehov,
7

„Doctor fără voie” de Molière. Ca urmare a acestei activităţi remarcabile în plan local, au fost
câţiva elevi care au urmat profesia de actor, cel mai cunoscut nume fiind cel al Ilenei Stana
Ionescu, care a realizat o carieră prodigioasă la Teatrul Naţional Bucureşti.
În aceeaşi perioadă se obţin şi câteva rezultate sportive remarcabile în plan naţional:
Marilis Cuţui – fondistă, campioană şi recordmenă naţională la 800 m plat, Aurelia Jujescu –
componentă a lotului naţional de baschet, echipa de gimnastică a şcolii a participat la finala
pe ţară.
Între anii 1963 – 1966, liceul funcţionează în localul de 16 săli de clasă din Bulevardul
T. Vladimirescu. În 1966 liceul se strămută în casă nouă, un local tipic şcolar, cu 24 săli de
clasă, cel în care funcţionează şi astăzi. Liceul dispune, din această perioadă, de săli de
clasă spaţioase, laboratoare de fizică, chimie şi biologie, care au primit dotare la nivelul
normativ al acelor ani; un complex sportiv format dintr-o sală de sport şi terenuri pentru jocuri
sportive, cămin şcolar pentru fete cu un număr de 180 locuri. Biblioteca liceului cuprindea 33
000 de volume, acoperind programa şcolară pentru literatura română, pentru disciplinele
ştiinţifice (culegeri de probleme), literatură universală. În această perioadă, liceul
funcţionează cu clase de la a VIII-a la a XI-a, cu profil de cultură generală.
Anul 1969, când liceul sărbătoreşte semicentenarul, îl găseşte într-o situaţie destul de
bună: în liceu funcţionează clase speciale de matematică, se obţin rezultate remarcabile în
plan naţional şi internaţional: elevii GRĂDINARU ŞTEFAN şi POPESCU ANGELO sunt
premiaţi pe ţară şi selecţionaţi în lotul reprezentativ al ţării pentru olimpiada de matematică.
Elevul Grădinaru Ştefan aduce şcolii şi ţării două premii valoroase: premiul II în 1968 la
Moscova şi premiul III în 1969 la Bucureşti. În acelaşi an, elevul Giotină Ion obţine premiul I
pe ţară la chimie.
Cu acelaşi prilej se editează revista şcolară „MUGURI”, în care tinerele talente ale
liceului, îndrumate de profesori devotaţi, îşi publică creaţiile literare, aducând la cunoştinţa
comunităţii locale preocupările lor. Revista a avut o apariţie regulată pe parcursul câtorva
ani, apoi şi-a întrerupt apariţia, reînnodând firul creaţiei începând cu anul 1994, odată cu
sărbătorirea celor 75 de ani de activitate ai liceului.

II.4. SIMBOLURI






Imnul liceului
Sigla Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” Drobeta Turnu Severin
Pagina de web a liceului (www.cngt.ro)
Cartea de onoare a liceului
Revista ”Muguri”

II.5. RITUALURI





Zilele Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” (luna mai)
Festivitatea de absolvire ”Ani de liceu” (luna mai)
Ziua limbilor moderne (26 septembrie)
Proiectul ”Muzica rațiunii”
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III. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA
III.1. VIZIUNEA
Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” aspiră să inducă și să dezvolte atitudini și
abilități ca încrederea în sine, inițiativa, curajul asumării riscurilor, gândirea critică, rezolvarea
de probleme, creativitatea, care să le asigure tinerilor integrarea socio-culturală și
profesională într-o lume în continuă schimbare.

III.2. MISIUNEA
Contextul comunitar şi educaţional justifică raţiunea de a fi a organizaţiei noastre
şcolare. Analiza nevoilor de educaţie evidenţiază aşteptările grupurilor de interese
reprezentate de elevi (populaţia ţintă), părinţi, cadre didactice, personalităţi semnificative ale
comunităţii, care ne ghidează în alegerea ofertei noastre educaţionale. Valorile specifice
culturii noastre organizaţionale: patriotismul, cinstea, corectitudinea, seriozitatea, hărnicia,
competenţa sunt transmise tuturor generaţiilor care trec pragul liceului, pentru ca ele să
devină valori fundamentale respectate şi promovate.
Colectivul de cadre didactice ridică permanent nivelul de performanţă, impunând
cerinţe calitative tot mai înalte. Educaţia intelectuală promovată în organizaţia noastră oferă
schemele de acţiune şi algoritmii cu care trebuie să opereze elevii în însuşirea cunoştinţelor..
Dorim ca liceul nostru să fie o instituţie de învăţământ eficientă şi cu simţul
proximităţii, care să-i considere pe tineri parteneri în educaţie, liberi în spirit, responsabili,
capabili să ia decizii pertinente asupra destinului propriu şi al comunităţii. Dorim să fim o
instituţie care să asigure toate premisele unor parteneriate şi colaborări de calitate, cu alte
instituţii şi comunitatea locală, și să răspundă comenzilor sociale.
Activitățile educative din instituția noastră au ca finalitate formarea și dezvoltarea
personalității tinerilor prin:
- dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie intelectuală, morală, estetică,
informațională și antreprenorială pentru a deveni o persoană activă, responsabilă, cu
competențe de gândire critică;
- dezvoltarea abilităţilor practice, a lucrului în echipă şi a disponibilităţilor afective
optime pentru asigurarea egalității șanselor și pentru o integrare socio-profesională eficientă;
- asimilarea cunoştinţelor ştiinţifice și utilizarea lor trandisciplinară în medii culturale
diverse;
- educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului, al
demnităţii şi al toleranţei, al atitudinii civice și democratice;
- cultivarea respectului faţă de natură şi mediul înconjurător;

IV. ANALIZA DIAGNOSTICĂ
IV.1. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN
IV.1.1. CONTEXTUL EUROPEAN
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese susţinute în realizarea
efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei, în perspectiva cerinţelor societăţii și
economiei bazate pe cunoaștere. Astfel, contextul european actual oferă o serie de
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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 competentele cheie din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi și Cadrul European al Calificărilor (European Qualifications Framework
– EQF). Acestea au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de
reforma a învăţământului preuniversitar din România și pentru faptul că sunt direct asociate
cu strategia educației permanente.
Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene privind
competentele-cheie din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi conturează, pentru
absolvenţii învăţământului obligatoriu, un „profil de formare european”structurat pe opt
domenii de competenţă. Competenţele sunt definite ca ansambluri de cunoștinţe, deprinderi
și atitudini care urmează să fie formate până la finele școlarităţii obligatorii. Structurarea
acestor competente-cheie se realizează la intersecţia mai multor paradigme educaţionale și
vizează atât domenii „academice” (de exemplu Comunicarea sau competenţele în
Matematică, știinţe și tehnologie), precum și aspecte inter- și transdisciplinare,
metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare.
IV.1.2. CONTEXTUL NAŢIONAL
Premisa politicii Ministerului Educaţiei Naţionale privind descentralizarea este consistentă.
Strategia de descentralizare elaborata de Ministerului Educaţiei Naţionale își propune
realizarea unor rezultate si efecte durabile la nivelul sistemului școlar:
1. Eficientizarea activității și creșterea performanțelor
2. Democratizarea sistemului educațional.
3. Transparența decizională.
4. Îmbunătățirea accesului și echității.
5. Creșterea calității și relevanței ofertei educaționale
6. Stimularea inovației, a responsabilității profesionale și a răspunderii publice.
IV.1.3 CONTEXTUL LOCAL
Judeţul Mehedinţi este situat în partea de sud-vest a României, pe malul stâng al
Dunării la ieşirea acesteia din defileu. Are o suprafaţă de 493289 hectare (2,1% din
suprafaţa ţării) şi se învecinează cu judeţele: Caraş-Severin la vest, Gorj la nord şi Dolj la
sud-est.La sud se învecinează cu Bulgaria şi Serbia.
Din punct de vedere al organizării administrative în componenţa judeţului intră 2
municipii (Drobeta-Turnu Severin şi Orşova), 3 oraşe (Baia de Aramă, Strehaia şi Vânju
Mare), 61 comune şi 344 sate. Relieful judeţului format din munţi, podişuri şi câmpie, se
înfăţişează sub forma unui amfiteatru dispus în trepte ce coboară dinspre nord-nord-vest
spre sud-sud-est.
Avantajat de poziţia geografică, cu deschidere la Dunăre, judeţul Mehedinţi a
cunoscut încă din vechime o bogată activitate de comerţ, de transporturi navale în special
cele de mărfuri. Transporturile rutiere dispun de o reţea de 1856 km, din care drumuri
naţionale şi europene 374 km. Poşta şi telecomunicaţiile îşi au începuturile în anul 1862
luând amploare în ultimii ani. O dezvoltare importantă în ultimii ani au cunoscut serviciile
comerciale şi publice menite să satisfacă cerinţele crescânde ale populaţiei.
Închiderea unor întreprinderi nerentabile a mărit numărul șomerilor din județul
Mehedinți, cu consecințe sociale și economice pentru zona noastră. La sfarsitul lunii iulie
2016, in evidentele AJOFM Mehedinți erau înregistrați un număr total de 11.305 șomeri,
ceea ce corespunde unei rate a șomajului în județul Mehedinți de 9,86 %. Din totalul de

10

11.305 șomeri înregistrați (din care 4.663 sunt femei), 2.505 sunt șomeri îndemnizați.
Prognozele INS arată o rată a șomajului în scădere, de la 10,8% în 2016 la 8,3% în 2019.
Lipsa locurilor de muncă în Drobeta Turnu Severin și imposibilitatea de suporta
costurile de întreținere a locuințelor a determinat migrația populației șomere fie spre zonele
rurale, fie spre alte țări europene, în speranța găsirii unui loc de muncă.Migraţia internă și
internațională a dus la scăderea populaţiei judeţului.
Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei județului Mehedinți relevă apariţia
unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru
economie şi societate, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în mod direct la
reducerea ponderii populaţiei tinere. Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a
populaţiei totale a județului Mehedinți să se menţină pe toate grupele de vârstă, aşa cum
este previzionat prin extrapolarea proiecţiilor INS asupra populaţiei regiunii pentru perioada
2003-2025.
Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei județului din ultimii ani,
vor fi de ordin negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii
(populaţia şcolară, populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.).
Astfel, conform prognozelor INS, populaţia județului va fi în anul 2015 de 281,5 mii persoane,
iar în 2025 de 254,6 mii persoane, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 16,2%.
De asemenea, la nivelul populaţiei de vârsta şcolară, tendinţa de scădere se
menţine, pe toate grupele de vârstă şcolară; în anul 2015 populaţia totală de vârstă şcolară
(7-14 ani) va fi 21,6 mii persoane, iar în 2025 de 18,1 mii persoane, scăderea pe intervalul
de timp 2005-2025 urmând a fi de 34,7 %. Pe segmentul de vârstă 15-24 ani, scăderea va fi
în procent de 42,4% faţă de anul 2005, fiind afectate efectivele de elevi şi normele didactice.
IV.1.4. ANALIZA PESTE( politic, economic, social, tehnologic şi ecologic)
Politicul
Politica educaţională aplicată la nivelul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” are la
bază Legea Educației Naționale, ordinele și notificările care susțin punerea în aplicare a
principiului descentralizării, flexibilizării și al descongestionării. În urma descentralizării
administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, in mare parte, rolul de principal sprijin
financiar al liceului, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, care sunt
deschiși unui dialog constructiv.De asemenea, comunitatea locala are un rol esențial în
inițierea și derularea tuturor proiectelor din școala noastră.
Economicul:
Din punct de vedere economic, se constată un declin la nivelul orașului prin
închiderea unor intreprinderi, fapt ce a dus la creșterea ratei șomajului. În acest context,
absolvenții de gimnaziu se orientează cu preponderenţă spre liceele teoretice în detrimentul
școlilor profesionale.
Deșii legislația permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de
învăţământ, agenţii economici nu sunt interesați în acordarea de sponsorizări sau donaţii
pentru şcoli. Situaţia materială precară a multor familii reprezintă principala cauză a
dezinteresului față de educație, a absenteismului și abandonului școlar.
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” beneficiază în 2016 de fonduri pentru lucrări de
reparații la clădirea din str. Orly și a sălii de sport. De asemenea, departamentul de proiecte
și programe al Primăriei Drobeta Turnu Severin a colaborat cu conducerea liceului la
redactarea unui proiect prin Programul Interreg IPA Cooperare Transfrontalieră RomâniaSerbia care vizează reparații capitale ale clădirii din strada Crișan.
Asociația de părinți a avut o contribuție modestă la lărgirea bazei materiale a școlii
datorita nivelului mic al câștigurilor lunare in familiile elevilor.
Socialul:
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Existenţa lipsurilor, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea
termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor
negative. Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă
de problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un
adevărat mijloc de promovare socială.
Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu părinții elevilor, formarea şi
instruirea permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea
alarmantă a violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de
negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.
În context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de rechizite şcolare
gratuite, burse sociale, bani de liceu, burse de merit, burse de studii și burse de performanță.
Tehnologicul:
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” are suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor
didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară.Patru laboratoare de informatică dotate cu
calculatoare performante, două laboratoare dotate cu calculatoare pentru activitatea firmelor
de exercițiu înființate în școală și un centru de Antreprenoriat și Performanță, dotat cu
calculatoare și ecran LCD conectat la calculator, conectare la Internet pentru fiecare
laborator și cabinet metodic, imprimante și calculatoare pentru fiecare cabinet, copiatoare,
scanner, dotări ce înlesnesc desfășurarea în condițiioptimea orelor de informaticăși folosirea
mijloacelor și metodelor moderne de predare pentru celelalte discipline.
Ecologicul:
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” a inițiat activități de colectare a deșeurilor pentru
a nu afecta mediul prin deșeurile produse în procesul educațional.

IV.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN
IV.2.1 BAZA MATERIALĂ
Colegiul Național „Gheorghe Țițeica„ dispune de următoarea bază materială :
- 40 săli de clasă
- 10 laboratoare

- 1 laborator fizică
- 1 laboratoare chimie
- 1 laborator biologie
- 4laboratoare informatică
- 1 bibliotecă + sala de lectură
- 1 sală de sport
- 1 laborator fonetic
- 1 internat cu 9 dormitoare şi o sală de meditaţie
- 1 cabinet de consiliere psihopedagogică
- 1 Centru de Antreprenoriat și Performanță
- 2 sedii pentru Firme de Exercițiu
- Sediul ONG Muguri.
Fiecare comisie metodică a amenajat o anexă funcţională, dotată cu PC, conectat la
internet, asigurându-se astfel pregătirea orelor de curs în condiţii de înaltă calitate. În
cabinetele de informatică există 90 de calculatoare,6 imprimante, scanner utilizate
permanent în activitatea didactică.
Liceul dispune de tehnică de birotică: 3 copiatoare funcţionale, 3 televizoare, 6
videoproiectoare cu ecrane de proiecţie. De asemenea, liceul a beneficiat de programul
guvernamental de dotare cu echipamente şi tehnică de calcul , astfel că unul din cele 3
cabinete de informatică este dotat cu sistemul AEL.
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La laboratoarele de fizică, chimie, biologie există mijloace materiale (truse, aparatură,
microscoape, planşe, mulaje etc.) păstrate într-o stare relativ bună, având în vedere că anii
de achiziţie au fost 1975-1978. Fiecare comisie are în planul managerial anual, la
componenta „Resurse materiale şi financiare” unul din obiective - îmbunătăţirea bazei
materiale prin atragere de fonduri extrabugetare. Rezultatele, deşi mici, s-au concretizat în
achiziţionarea unor truse moderne de fizică pentru modulele de termodinamică şi
electricitate.
IV.2.2 OFERTA EDUCAȚIONALĂ
IV.2.2.1. PLAN ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR2016/2017
Clasa IX-a: 7clase × 28 de locuri
Profil uman (3 clase × 28 de locuri)
Filologie - 1 clasă (28 de locuri)
Filologie bilingv engleză - 1 clasă (28 de locuri)
Ştiinţe sociale - 1 clasă (28 de locuri)
Profil real (4clase × 28 de locuri)
Matematică - informatică bilingv engleză - 1 clasă (28 de locuri)
Matematică - informatică - 2clase ( 57 de locuri)
Ştiinţe ale naturii - 1 clasă (28 de locuri)
Clasa a V-a: 3clase × 30 de locuri
Numărul de elevi pe clasă poate să fie diferit de numărul de locuri oferite iniţial - ca
urmare a numărului de elevi efectiv înscrişi (numai la nivel gimnazial) şi mobilităţii elevilor pe
parcursul anilor şcolari, în condiţiile legale în vigoare (la nivel gimnazial şi liceal).
IV.2.2.2. DISCIPLINE OPȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2016-2017
Clasele cu program de studiu în regim bilingv au alocate pentru studiul limbii engleze
câte câte 6 ore pe săptămână, ore în care se includ şi cele prevăzute în trunchiul comun şi,
după caz, în curriculumul diferenţiat .Astfel, programul de studiu bilingv în limba engleză
cuprinde sudiul următoarelor discipline:
 Geografia Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a IX-a);
 Istoria Marii Britanii şi a Statelor Unite (clasa a X-a);
 Studii CulturaleAmericane (clasa a XI-a)
 Studii Culturale Britanice (clasa a XII-a).
La aceste discipline specifice programului bilingv se adaugă opţionalele care fac
parte din oferta educaţională a şcolii:
 opţionale care dezvoltă competențele de redactare a diferitelor tipuri de texte:
Communicative Writing, și Successful Writing;
 opțional de pregătire pentru Examenele Cambridge (YLE, PET, CAE);
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Pentru asigurarea sustenabilității proiectului POSDRU/161/2.1/G/137245 „Dezvoltare
profesională asistată prin activități inovative de consiliere și practică’’ și a proiectului ”TOP
Management V-NV – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management,
cercetare și inovare în viața profesională”,cod proiect POSDRU/175/2.1/S/149792 derulate în
școala noastră în anii școlari 2014-2015 și 2015 - 2016, s-au luat măsuri pentru a se pune
bazele continuării activității firmelor de exercițiu înființate în cadrul celor două proiecte prin
cursul opțional ”Iniţierea şi derularea unei afaceri” (clasa a XI C și a XI E)
Pentru asigurarea sustenabilității proiectului "O oră pentru Democrație", inițiat de Mişcarea
pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE și Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin
si Integrare (organizație non-guvernamentală elvețiana) în care Colegiul Național ”Gheorghe
Țițeica” a fost partener, s-a elaborat cursul opțional ”O oră pentru democrație” (clasa a X-a ,
care se adresează nevoii de programe educaționale coerente pentru tinerii din școala
noastră în domeniul democrației participative și a cetățeniei active.
CLASA
VA

NR.
OPȚIONALE
OPȚIONALE
CF.
PLAN-CADRU
1-3
Limba germană

TIP

Nr. Ore/
săptămână

Perioada

Opțional ca disciplina nouă

1

2 semestre

VB

1-3

Limba română

Aprofundare

1

2 semestre

VC

1 -3

Limba română

Aprofundare

1

2 semestre

VI A

1-3

Fantezie și culoare

Opţional ca disciplină noua

1

2 semestre

Matematică

Aprofundare

1

2 semestre

Fantezie și culoare

Opţional ca disciplină noua

1

2 semestre

Matematică

Aprofundare

1

2 semestre

VI B

1-3

VI C

1-3

Fantezie și culoare

Opţional ca disciplină noua

1

2 semestre

VII A

1-2

Limba română

Aprofundare

1

2 semestre

VII B

1-2

Creativitate în proiectarea software

Opţional ca disciplină noua

1

2 semestre

VIII A

1-2

Limba și literatura română

aprofundare

1

2 semestre

VIII B

1-2

Limba și literatura română

aprofundare

1

2 semestre

IX A

1

El espanol en el mundo

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

IX B

1

El espanol en el mundo

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

IX C

1

Psihologiavârstelor

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

IX D

1

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

IX E

1

Psihologiavârstelor

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

IX F

1

Informatică

Aprofundare

1

2 semestre

IX G

1

Psihologiavârstelor

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

XA

1

Latină

aprofundare

1

2 semestre

XB

1

O orăpentrudemocrație

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

XC

1

Psihologiavârstelor

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre
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XD

1

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

XE

1

O orăpentrudemocrație

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

XF

1

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

XG

1

Fizică

aprofundare

1

2 semestre

XI A

5-6

Educaţiemuzicală

aprofundare

1

2 semestre

Limbagermană (L3)

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Dezbatere, oratorie şi retorică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Latină

aprofundare

1

2 semestre

Universo cultural hispanico

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Comunicareşiopiniepublică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Frumosulînartă
Dezbatere, oratorieşiretorică

Opţionalcadisciplinănoua
Opţionalcadisciplinănoua

1
1

2 semestre
2 semestre

Istoriacomunismului

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Latină

aprofundare

1

2 semestre

Universo cultural hispanico

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

2

2 semestre

Sociologie
Tehnici de redactareînştiinţele socioumane

aprofundare
Opţionalcadisciplinănoua

1
1

2 semestre
2 semestre

Iniţiereaşiderulareauneiafaceri FE

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Desentehnic

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Educaţiefizică

aprofundare

1

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

TIC

aprofundare

1

2 semestre

Iniţierea şi derularea unei afaceri. FE

Opţional ca disciplină noua

2

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Educaţiefizică

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Educaţiefizică

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limba română

aprofundare

1

2 semestre

Frumosulînartă

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

XI B

XI C

XI D

XI E

XI F

XI G

XI H

5-6

5-6

4-5

3-4

3-4

3-4

3-4
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XII A

XII B

XII C

XII D

XII E

XII F

XII G

6-7

6-7

6-7

5-6

3-4

3-4

3-4

Frumosulînartă

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Educaţie leadership

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Geografie
Istorie

aprofundare
aprofundare

1
1

2 semestre
2 semestre

Istoriacomunismului

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Frumosulînartă

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Comunicareşiopiniepublică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Geografie

aprofundare

1

2 semestre

Istorie

aprofundare

1

2 semestre

Istoriacomunismului
Comunicareşiopiniepublică

Opţionalcadisciplinănoua
Opţionalcadisciplinănoua

1
1

2 semestre
2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Frumosulînartă

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Latină

aprofundare

1

2 semestre

Geografie

aprofundare

1

2 semestre

Istorie

aprofundare

1

2 semestre

Istoriacomunismului

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Comunicareşiopiniepublică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Sociologiaeducaţieişiînvăţământului

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Tehnici de redactareînştiinţele socioumane

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Fizică

aprofundare

1

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Matematică

aprofundare

1

2 semestre

Dezbatere, oratorieşiretorică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Fizică

aprofundare

1

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Fizică

aprofundare

1

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre
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XII H

3-4

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

Dezbatere, oratorieşiretorică

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Frumosulînartă

Opţionalcadisciplinănoua

1

2 semestre

Chimie

aprofundare

1

2 semestre

Biologie

aprofundare

1

2 semestre

Limbaromână

aprofundare

1

2 semestre

IV.2.2.3. PROIECTE CU FINANȚARE EUROPEANĂ
”Educație pentru viață - EV”, Codul proiectului: POSDRU/190/1.1/S/156935 s-a derulat în
lunile noiembrie-decembrie 2015, implicând un număr de 15 profesori experți și 840 de elevi
în grupul țintă.
Obiectivul general:Dezvoltarea și evaluarea de competențe cheie și profesionale pentru
15100 elevi prin asigurarea accesului la educație de calitate și programe educative vizând
dezvoltarea abilităților personale și îmbunătățirea performanțelor școlare, în contextul
dezvoltării durabile a unei societății deschise si incluzive bazată pe cunoaștere și progres
tehnologic.
”TOP Management VNV – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top
management,
cercetare
și
inovare
în
viața
profesională”,cod
proiect:
POSDRU/175/2.1/S/149792.
Parteneri
Asociaţia Romana de Consiliere şi Sprijin ARCS(solicitant)
P1. Inspectoratul Şcolar Judeţean (Timiş)
P2. Colegiul Naţional Bănăţean (Timişoara)
P3. Liceul Tehnologic Marmaţia (Sighetu Marmaţiei)
Obiectivul General: creşterea capacităţii elevilor cu rezultate academice bune şi foarte
bune din regiunile Vest şi Nord-Vest de a se integra pe piaţa muncii în poziţii manageriale de
top sau în cercetare şi inovare, şi astfel, de a participa activ la dezvoltarea societăţii bazate
pe cunoaştere prin transferul EXCELENTEI din şcoala către mediul privat, transfer dezvoltat
în cadrul firmelor de exerciţiu.
Grup Ţintă
Grupul Ţintă al proiectului a fost compus din elevii cu rezultate academice deosebite din
liceele cu performanţe recunoscute la nivelul celor 2 regiuni: elevi participanţi la concursurile
şi olimpiadele naţionale şi internaţionale, elevi premiaţi (cu premii sau menţiuni) la
concursurile şi olimpiadele judeţene, elevi cu media generală peste 9, elevi cu rezultate
deosebite (premii şi menţiuni) la concursuri organizate în afara sistemului educaţional.
Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” a implicat în proiect 2 profesori experți și 30 de elevi în
grupul țintă. Elevii nostri au obținut 3 premii de excelență, în valoare de 10.000 lei fiecare,la
concursul planurilor de afaceri și premiul I la Târgul FE organizat în cadrul proiectului, în
valoare de 2000 lei. Prin acest proiect, școala a fost dotată cu 10 laptop-uri, o imprimantă
multifuncțională color și un flipchart.
Proiectul „An Hour for Democracy”
Beneficiar – Mişcarea pentru Acţiune şi Iniţiativă Europeană – MAIE
Partener - Asociația Elvețiano-Româna pentru Sprijin si Integrare (organizație nonguvernamentală elvețiana)
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Proiectul "O oră pentru Democrație", se adresează nevoii de programe educaționale
coerente pentru tinerii din România în domeniul democrației participative și a cetățeniei
active. "O oră pentru Democrație" este conceput ca un proiect pilot, de 18 luni, în DrobetaTurnu Severin, un oraș în care acest tip de acțiuni adresate tinerilor lipsește. Prin urmare,
proiectul își propune să creeze oportunități, cu sprijinul de expertiză elvețian, pentru elevii de
liceu din Drobeta-Turnu Severin pentru a înțelege democrația participativă și să devină
cetățeni activi în comunitățile lor. Prin activități de cercetare, de transfer de învățare și
schimb de bune practici cu partenerul elvețian o metodologie va fi creata pentru un program
educațional numit "O oră pentru Democrație". Programul se bazează pe principiile educației
non-formale și se adresează la 210 de elevi de liceu. În plus față de clasele de școală, elevii
de liceu vor fi încurajați pentru a crea 3 cluburi democratice, prin care se pot dezvolta
proiecte care pot influența comunitatea lor.
Proiectului POSDRU/161/2.1/G/137245, cu titlul „Dezvoltare profesională asistată prin
activități inovative de consiliere și practică”
Beneficiar – Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți
Partener - Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica” Dr.Tr.Severin
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea perspectivelor de inserție pe piața
muncii ale elevilor din învățământul preuniversitar prin optimizarea serviciilor de consiliere si
orientare profesionala, prin creșterea performantei stagiilor de practica si utilizarea metodelor
inovative de tip „firme de exercițiu”.Proiectul urmărește dezvoltarea competentelor practice
ale elevilor si oferirea prin servicii de consiliere, de sprijin specializat pentru o orientare
corecta in cariera, pe termen lung vizând sa contribuie la diminuarea decalajului existent in
prezent intre cunoștințele dobândite la școalăși nevoile concrete de pe piața muncii, sporind
astfel șansele realizării unei tranziții mai facile de la școală la viața activă.
60 elevi din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”, liceul partener, au avut posibilitatea testării
mediului real de lucru in cadrul unor firme virtuale, iar agenții economici, firmele mamă, au
avut ocazia formării si evaluării elevilor, potentiali colaboratori pe viitor. Aceasta va conduce
la creșterea pe termen lung a cooperării intre unitățile de învățământ și mediul de afaceri,
contribuind astfel la atingerea obiectivului general, de creștere a ocupabilitătii persoanelor
aflate in perioada de educație inițială. Prin practica tradiționala precum și prin forma de
practică inovativă „firma de exercițiu” (introdusa in programa de studii prin Curriculum la
Decizia Școlii) se oferă elevilor posibilitatea de a cunoaște nemijlocit cerințele unui loc de
munca,responsabilitățile si beneficiile pe care le implica acesta.
Proiectul Comenius de parteneriat multilateral ”Explore It in the Way before It Fades
away”, cu partenerii Mediha Hayri Celik Fen Lisesi (Turcia),Istituto di Istruzione Superiore
Fuscaldo (Italia)și Daugavpils Centra Vidusskola(Letonia) (Buget proiectului: 24.000 Euro) a
implicat 10 cadre didactice și 50 de elevi din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica”
Obiectivele proiectului:
- stabilirea unor relaţii interumane de lungă durată în beneficiul tuturor participanţilor la
proiect;
- dobândirea de către profesorii şi elevii implicați în proiect a unor competenţe cheie pentru
învățarea pe tot parcursul vieții (comunicarea în limbi străine, competențe digitale,
organizarea propriei învățări, conștiința și expresia culturală);
- cresterea interesului pentru cunoasterea culturii si civilizatiei europene prin promovarea
dialogului intercultural;
- dezvoltarea identităţii europene;
- formarea de cetăţeni europeni (prin cunoaşterea tradiţiilor şi a civilizaţiilor tuturor ţărilor
partenere) care se vor adapta uşor în contextul unei profesii în Uniunea Europeană;
- facilitarea comunicării între tineri și încurajarea lor să facă schimb de experiență și idei;
- promovarea cetățeniei active cu privire la problemele de mediu;
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- sensibilizarea comunității școlare și comunității locale cu privire la problemele de mediu;
- împărtășirea experiențelor cu privire la problemele de mediu în Europa;
- promovarea comunicării și cooperării internaționale.
Proiectul POSDRU/175/2.1/S/151627 „IDEE pentru o societate bazată pe cunoaşteres-a
impelmentat în două regiuni de dezvoltare - București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia - respectiv
municipiul București și județele Ilfov, Dolj, Gorj, Olt, Vâlcea, Mehedinți. Proiectul a urmărit să
contribuie la creşterea gradului de ocupare pentru viitorii absolvenţi de învăţământ secundar,
prin furnizarea de asistenţă, consiliere profesională şi realizarea de activităţi cu caracter
practic în vederea orientării acestora în carieră şi o inserţie mai rapidă pe piaţa muncii.
Proiectul a implicat 4 profesori, responsabili de firma de exercițiu, și 30 de elevi, organizați în
două firme de exercițiu. Firmele au participat la Târgul FE de la Straja, unde au câștigat trei
premii.
IV.2.2.4. PROIECTE ȘI DE PARTENERIAT LOCALȘI ACTIVITĂȚI EDUCATIVE FINANȚATE DIN
BUGETUL PROPRIU
Proiect Pictura si arta populara’în parteneriat cu Liceul „Gheorghe I. Sisesti” din
Sisesti.
Curajul de a-ti aduce aminte
Ziua Educatiei Nonformale
Halloween la CDI
Magia Craciunului
Să spunem Nu Violentei
Holocaustul uitat
Balul Bobocilor
Balul Boboceilor
Concursul de creaţie „Omagiu lui Eminescu”
Proiect de Mentoring educaţional “Vreau să fiu campion”
Proiectul "Comportamentul pe internet"
Proiectul "Ne jucam formând cuvinte"
“Life in a young and hungry democracy”, workshop susținut de un sociolog americam,
activitate realizată în parteneriat cu ambasada SUA
”Slam Poetry”, workshop susținut de un poet american, organizat de ambasada SUA
Participarea la concursul național „Best English Speaking Teens”
Participarea la concursul național de dezbateri „Tinerii dezbat”, faza regională
Participarea la concursul național de creație literară „Calistrat Hogas”
Activități educative prilejuite de:
Ziua Internaţională a Zonelor Urbane
Ziua Pământului
Ziua Europeană a Limbilor Străine
Sărbătorirea Zilei Unităţii Germane
Ziua Națională a Spaniei
Ziua legumelor si fructelor
IV.2.2.5. REVISTE ȘCOLARE
• revista scolare în limba franceza „Les Ados”
• Revista ”Muguri”
• Revista ”Muzica rațiunii”
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IV.2.2.6. PERFORMANȚELE COLEGIULUI NAȚIONAL ”GHEORGHE ȚIȚEICA”
Statistici rezultate examenul de bacalaureat
Nr.

Procent
Anul școlar

promovabilitate

1.

2012/2013

98.59%

2.

2013/2014

94.95%

3.

2014/2015

96.62%

4.

2015/2016

96.84%

crt.

Dascălii din Colegiul Național ”Gheorghe Țițeica” țin cont de potențialul și interesele
fiecărui elev, acordându-le tuturor copiilor și tinerilor șanse egale, formându-le deprinderi de
muncă intelectuală și ajutându-i să învețe ”să învețe”. În ultimii patru ani școlari, colegiul
nostru a avut un procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat de peste 95%,
clasându-se pe primul loc în ierarhia liceelor din județul Mehedinți.
Procentul de promovare la examenul de evaluare națională pentru elevii clasei a VIIIa a fost de 100% în ultimii patru ani școlari.
Statistici privind evoluţia numărului de premii la olimpiade şi concursuri
Număr premii
Etapa judeteana
Etapa naţională
Etapa
internaţională

Anul scolar
2012/2013
362
9

Anul scolar
2013/2014
370
8

1

Anul scolar
2014/2015
398
11

Anul scolar
2015/2016
466
16
1

Statisticile ne arată că numărul de premii obținute la olimpiadele și concursurile
școlare, la aproape toate disciplinele studiate în școală, este în continuă creștere în ultimii
patru ani.

IV.2.2.7. PERSPECTIVE OFERITE ABSOLVENȚILOR
Intenţia instituției noastre este de a se dezvolta în sensul sporirii calităţii actului
educaţional: performanţă, atestate profesionale, activităţi educative extracurriculare. Idealul
nostru este ca fiecare absolvent să plece cu un dosar cât mai bun şi mai bogat: un CV bogat,
o foaie matricolă cu note mari, diplomă de bacalaureat, atestate profesionale de limba
engleză şi informatică, diplome de la olimpiade şi concursuri, certificate şi adeverinţe pentru
o gama largă de activităţi educative şi de voluntariat. În limita posibilităţilor financiare ale
familiei, colegiul nostru asigură elevilor cadrul pentru obţinerea unor certificate cu valabilitate
europeană și mondială: ECDL și Cambridge.
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IV.2.3. RESURSE UMANE
IV.23.1. ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CANTITATIV
Statistici privind evoluţia populaţiei şcolare la nivelul C.N. "Gheorghe Ţiţeica"
Număr
Anul scolar
Anul scolar
Anul scolar
elevi
2012/2013
2013/2014
2014/2015
Gimnaziu
251
256
254
Liceu
937
951
924


Anul scolar
2015/2016
279
875

Evoluţia numărului de clase:
Anul școlar

Ciclul
gimnazial

Ciclul
liceal

Total

2012-2013

8

32

40

2013-2014

8

32

40

2014-2015

8

32

40

2015-2016

9

31

40

2016-2017

10

30

40

Politica în domeniul resurselor umane este esenţială în dezvoltarea calităţii învăţământului.
Analiza noastră, în acest domeniu va cuprinde următoarele aspecte:

Gradul de acoperire cu personal didactic:
Personal didactic angajat
Personal didactic titular
Cadre didactice suplinitoare
Cadre didactice detașate

70
63
3
4

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Cu doctorat
2



Număr personal didactic
Grad didactic I Grad didactic II
Definitivat
51
11
5

personal didactic auxiliar - 8
Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări:
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Debutant
1

Funcţia

Număr
persoane

Calificare
(DA sau NU)

Secretar
Administrator financiar
Administrator de patrimoniu
Bibliotecar
Laborant
Informatician
Pedagog

2
1
1
1
1
1
1

da
da
da
da
da
da
da

Total personal nedidactic angajat : 11
Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:
Funcția
Îngrijitor
Spălătoreasă
Muncitor
Paznic de noapte

Număr posturi
6
1
2
2

Număr persoane
6
1
2
2

IV.23.2. ANALIZA INFORMAȚIILOR DE TIP CALITATIV
Cultura organizațională
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt:
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul
pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm,
dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie,
intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire.
Școala are un Regulamentul de organizare și funcționare care cuprinde norme privind
atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. S-a elaborat, de asemenea, Codul de etică
al profesorului. Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi
grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă
satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc.
Conducerea ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la
adresa acestora, le respectă competenţele, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un
control strict birocratic. Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi
în conduita cadrelor didactice.
Relaţii dintre diferite categorii de personal

 relaţia director – profesori, profesori – profesori:
- s-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc
consultareapermanentă a resonsabililor de comisii metodice. Se acceptă propunerile şi
iniţiativele profesorilor;
- în cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, colaborare,spirit
de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – educativ.
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 relaţia director – personal administrativ, profesori, celelalte categorii
depersonal:
- personalul respectă sarcinile de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată;
- consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează;
- colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime
pentrudesfăşurarea întregii activităţi didactice.

 relaţia şcoală – părinţi:
- există o colaborare bună între profesori și diriginți şi comitetele de părinţi, respectiv
întreconducerea şcolii şi Consiliul părinților pe şcoală, care se implică în organizarea şi
bunadesfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, și în atragerea surselorextrabugetare
necesare bunului mers al vieţii şcolii.

 relaţia Consiliul de administraţie – Consiliul elevilor:
- consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la
respectareaRegulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu
caracter sportiv, cultural-artistic şi distractiv, asigurarea în mediul elevilor a unui climat
decolegialitate şi prietenie.Începând cu anul școlar 2015-2016, Consiliul elevilor desemnează
un reprezentat cu drept de vot în consiliul de administrație al școlii.
Grupuri de interese
În organizaţia noastră şcolară se identifică mai multe grupuri de interese
binecunoscute : în primul rând , elevii, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar,
personal nedidactic. De obicei, fiecare grup de interese gravitează în jurul unor lideri de
opinie, de aceea este posibilă formarea unor subgrupuri determinate de vârstă, de interese
de moment, de formarea iniţială. Caracterul flexibil, atât ca structură , cât şi ca număr , al
acestor grupuri depinde , în primul rând, de tipul de relaţii ce se stabilesc între membrii
acestora, nu neapărat în raporturi ierarhice.
 Grupul format din elevi are o serie de interese ca :
- servicii educaţionale de calitate;
- lecţii atractive, eficiente, vii, astfel încât ei să fie permanent participanţi şi nu simpli
ascultători;
- acces la calculatoare şi la alte dotări ale şcolii;
- activităţi educative extracurriculare care să satisfacă cerinţele acestora;
- acces la informaţii şi schimburi de experienţă ;
- implicarea lor în procesul de decizie prin Consiliul elevilor din şcoală;
- participarea lor la şedinţele Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral;
- alocarea diferenţiată a resurselor de timp în vederea pregătirii olimpiadelor şcolare.
 Grupul cadrelor didactice are interese ca :
- realizarea unor activităţi de predare- învăţare – evaluare de calitate ;
- dezvoltarea profesională din punct de vedere ştiinţific, metodic, psiho-pedagogic ;
- dezvoltarea personală prin participare la activităţi de formare continuă (perfecţionare,
schimburi de experienţă, cercuri pedagogice, comisii metodice etc.) ;
- desfăşurarea activităţii didactice într-un mediu psiho- afectiv stimulativ şi echilibrat, cu
recunoaşterea meritelor reale ;
- condiţii ambientale de muncă adecvate obiectivelor şcolii ;
- existenţa unei culturi organizaţionale de calitate ;
- posibilităţi de accesare permanentă a informaţiilor , inclusiv la disciplinele de bază şi a celor
pedagogice.
 Grupul personalului didactic auxiliar urmăreşte interese ca :
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- desfăşurarea activităţii într-un mediu psiho- afectiv stimulativ şi echilibrat, cu recunoaşterea
meritelor reale ;
- posibilităţi de accesare permanentă a informaţiilor ;
- dezvoltarea profesională şi personală ;
 grupul personalului nedidacticare interese cum ar fi :
- desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă şi confort ;
- îmbunătăţirea condiţiei umane prin cunoaşterea mijloacelor tehnice moderne ;
- relaţii bazate pe respect reciproc, la nivel ierarhic superior, cât şi cu elevii şi familiile
acestora .
Mediul social de proveniență al elevilor
Majoritatea elevilor liceului provin din familii cu venituri modeste dar preocupate de educația
copiilor, asigurând acasă un mediu favorizant cu referire la referinţele culturale minime
necesare pentru a valorifica eficient oferta școlara existentă.
Managementul unității școlare
Managementul Colegiului Național ”Gheorghe Țițeica” este asigurat de un director și
un director adjunct, cadre didactice cu gradul I, membri ai Corpului național de experți în
management.

IV.3. ANALIZA SWOT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2015 - 2016
5.1 Management
Puncte tari

Puncte slabe

- constituirea de echipe de lucru, care să permită
o eficientizare activităţii manageriale şi a actului
decizional prin delegare de sarcini, pe criteriul
competenţei;
- realizarea analizei diagnostice SWOT la nivelul
catedrelor, în vederea identificării corecte a
obiectivelor planurilor manageriale şi sporirea
eficienţei activităţii profesorilor;
- proiectarea activităţii catedrelor prin elaborarea
de planuri manageriale ce vizează obiective
deduse din analiza SWOT;
- existenţa unui regulament intern;
- existenţa unei strategii manageriale coerente
bazată pe o analiză profundă a problemelor şcolii;
- elaborarea unor fişe ale postului personalizate;
- existenţa organigramei;
- consiliul de administraţie cu atribuţii concrete
pentru fiecare membru şi plan de muncă;
- existenţa unor structuri submanageriale (comisii
metodice) constituite după apartenenţa la arie
curriculară;

- insuficienta implicare a cadrelor didactice,
membre in comisiile de lucru;
- număr insuficient de asistenţe şi interasistenţe

Oportunități
- existenţa legii calităţii în educaţie

Amenințări
- autonomia parţială a şcolii datorată necorelărilor
legislative
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Curriculum
Puncte tari

Puncte slabe

- asigurarea unor standarde educaţionale inalte;
- existenţa unor cursuri opţionale in specializările
solicitate de elevi;
- evaluarea cunoştinţelor elevilor bazată pe un
sistem de testareşi simulare a examenelor
naţionale in scopul parcurgerii ritmice a materiei
şi a familiarizării elevilor cu metodologia de
examen;
- rezultate foarte bune la examenele naţionale,
concursuri şi olimpiade şcolare;
- organizarea unor concursuri cu participare
judeţeană şi naţională;
- obţinerea certificatelor de competenţă lingvistică
la limba engleză (YLE, PET, CAE, TOEFL) și
organizarea acestor examene în școală;
- plan de şcolarizare realist;

- valorificarea necorespunzătoare a potenţialului
elevilor datorită lipsei de interes a unor cadre
didactice pentru dezvoltarea şi diversificarea de
cercuri ştiinţifice;
- neconcordanţa intre nivelul informaţional, pe de
o parte, şi materialul didactic, aparatura din
dotare şi cartea bibliografică;
- deschidere interdisciplinară incă modestă;
- inconsistenţa evaluării sistemice;
- ofertă puțin diversificată pentru clasele de liceu;
- insuficienta utilizarea materialelor didactice, a
tehnicii informaţionale şi a metodelor active în
demersul didactic;

Amenințări

Oportunități
- acces rapid la informaţiile privind dinamica
curriculumului;
- receptivitatea manifestată de către ISJ şi
MENCȘ privind introducerea unor discipline
opţionale şi specializări care corespund
invăţămantului modern;
- interesul manifestat de unele organizaţii civice in
domeniul educaţional;

- planul de învăţămant şi programele şcolare
prea incărcate la anumite disciplinecentrează
actul educativ pe aspectul informativ, teoretic in
defavoarea celuiformativ;
- suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare
de ore;
- desele modificări ale strategiilor curriculare
privind evoluţia invăţămantului pe termen mediu
şi lung;
- mediu negativ al educaţiei informale, care
promovează valori contrare celor ale şcolii.

Resurse umane
Puncte tari

Puncte slabe

- existenţa unui corp profesoral de calitate, cu
calificare înaltă, implicaţi în activităţi de formare
continuă;
- preocupări pentru cercetare, participare la
sesiuni de comunicări ştiinţifice la nivel judeţean,
naţional şi internaţional;
- buna colaborare între serviciul secretariatcontabilitate şi cadrele didactice;
- atragerea unui număr mare de elevi, cu potenţial
intelectual ridicat, datorită prestigiului şcolii şi
ofertei curriculare;
- activităţi extraşcolare diversificate, în funcţie de
interesele elevilor;

- insuficienta pregătire metodică a cadrelor
didactice cu vechime mică;
- lipsa de interes a unor cadre didactice privind
activităţile extracurriculare ;
- insuficienta incadrare cu personal nedidactic;
- inerţia unor cadre didactice la schimbările
provocate de reformă;
- implicarea insuficientă a elevilor in proiectarea
activităţii şcolii;
- elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care sunt
lăsaţi în grija rudelor,care nu au un control eficient
asupra lor;
- elevi care se întorc din străinătate și se
acomodează mai greu dat fiind lipsa de
cunoștințe.
- lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor
didactice;

Oportunități

Amenințări
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- standardele inalte privind activităţile didactice şi
rezultatele bune ale elevilor asigură prezenţa unei
populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat;
- oferta de formare continuă a cadrelor didactice;
- posibilităţi multiple de a accede la informaţii
ştiinţifice şi metodice de ultimă oră;

- aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice
şi verbale in randul tinerilor;
- scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca
urmare a perturbărilor apărute in sistemul de
valori ale societății;
scăderea
interesului
absolvenţilor
de
învăţământ superior pentru meseria de dascăl, ca
urmare a nivelului scăzut al salariilor cadrelor
didactice;

Relaţii comunitare
Puncte tari

Puncte slabe

- relaţii de colaborare bune cu Primăria, Consiliul
Municipal, Consiliul Judeţean, Prefectura;
- realizarea de protocoale cu Poliţia de
Proximitate şi Jandarmeria;
- realizarea de parteneriate cu DJS, DJT,
Biblioteca Județeană, ONG-uri;
- realizarea de parteneriate cu licee din Turcia,
Italia și Letonia prin proiectele europene derulate
în școală;
-- preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru
promovarea imaginii şcolii şi mediatizarea
rezultatelor școlii și activităților educative
extracuuriculare desfășurate ;

- absenţa unei preocupări sistematiceprivind
implicarea părinţilor în stabilireaobiectivelor
generale şi a oferteieducaţionale;
- slaba implicare în realizarea unorproiecte de
finanţare la nivel instituţional;

Oportunități

Amenințări

- interesul manifestat de părinţi privind educaţia
elevilor şi asigurarea unor condiţii optime de
desfăşurare a activităţii şcolare.

- accentuarea efectelor negative în educaţia
elevilor datorită unei comunicări tot mai dificile cu
familia;
- ofertele educative mai dinamice oferite de alte
organisme cu preocupări educaţionale;

Resurse financiare și materiale
Puncte tari

Puncte slabe

- amenajarea unor săli de clasă cu mobilier nou,
modern, adaptat vârsteielevilor şi adecvat unor
activităţi interactive;
- Funcţionarea unui centru de documentare și
informare dotat cu 33 000 volume;
- dotarea unor cabinete de specialitate cu
calculatoare performante, conectate la
Internet;
- volumul mare al materialului didactic existent în
cabinete şi laboratoare;

Oportunități

- uzura fizică şi morală a unor materiale
didactice;
- insuficiente resurse de venituri proprii;
- preocupări scăzute pentru atragerea de surse
de finanţare extrabugetară;

Amenințări

- politica managerială bazată pe o colaborare
stransă cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor
contribuie la identificarea unor surse de finanţare
extrabugetare;

- viteza mare in uzura morală a aparaturii
electronice şi informatice;
- deteriorarea rapidă a mobilierului din dotare;
- bugetul de austeritate al Primăriei;
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- modificări legislative in domeniul financiar;

IV.4. ANALIZACOMBINAŢIILOR SWOT
În spiritul anticipării cerinţelor comunitare şi individuale, cadrele didactice şi elevii se
implică permanent în descoperirea, formarea, înzestrarea cu competenţe specifice necesare
integrării în viaţa socială. Rezultatele elevilor dovedesc un bun nivel de pregătire, munca
elevilor şi profesorilor fiind recompensată de către Ministerul Educaţiei cu Diplomă de
Excelenţă și de Senatul României cu Diplomă de Onoare și Diplomă de Excelență pentru
rezultatele obținute la examenele naționale și a concursurile și olimpiadele școlare.
Activităţile extracurriculare sunt diverse, iar elevii se implică în mare măsură în
realizarea acestora. De asemenea, ei sunt implicaţi în proiecte şi parteneriate educative.
Marketingul educaţional promovat de şcoală vizează conştientizarea şi motivarea autorităţilor
pentru asigurarea unor condiţii ambientale propice desfăşurării activităţii instructiv-educative
la nivelul cerinţelor mileniului III.
Factorii educativi responsabili pentru formarea tinerei generaţii sunt familia şi şcoala.
Succesul activităţii de educaţie în şcoală poate fi asigurat numai printr-o bună conlucrare cu
părinţii. Ca urmare, şcoala noastră se bazează în mare măsură pe părinţi, al căror rol, în
mod firesc este din ce în ce mai important atât în luarea deciziilor, cât şi în participarea
directă la viaţa şcolii.

V. STRATEGIA PROIECTULUI
Pentru Colegiul Naţional “Gheorghe Ţiţeica” opţiunile strategice se vor direcţiona pe
toate cele patru domenii manageriale:
1.
2.
3.
4.

dezvoltare curriculară;
dezvoltarea resurselor umane;
atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;
dezvoltarea relaţiilor comunitare.

În domeniul curricular una din strategiile adecvate culturii organizaţionale ale
liceului nostru este construirea propriei identităţi şi se are în vedere modul de administrare şi
gestionare a planului cadru, construirea şi conceperea efectivă de curriculum,
descongestionarea şi flexibilitatea programe şcolare.
În domeniul resurselor umane vom urmări:
- asigurarea unui caracter procesual şi continuu al formării cadrelor didactice;
- întărirea performanţei elevilor;
- centrarea asupra grupului echipei manageriale şi organizaţiei.
Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale este posibil să se
realizeze prin :
- granturi educaţionale;
- programe de dezvoltare;
- sponsorizări;
- închiriere de spaţii.
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Pentru dezvoltarea relaţiilor comunitare, intenţiile şi acţiunile şcolii noastre de
sensibilizare şi atragere a unor instituţii şi agenţi economici în sfera parteneriatului
educaţional se vor dovedi eficiente şi realiste numai dacă vom veni în întâmpinarea cerinţelor
sociale comunitare prin demersuri specifice:
- instituirea unui echilibru între cererea şi oferta în educaţie;
- pregătirea elevilor în sensul dezvoltării personale şi a inserţiei în comunitate;
- satisfacerea cerinţelor comunitare specifice în domeniul educaţiei;
- adaptarea procesului educaţional la schimbările de ordin social şi economic al României;
- asumarea unui rol activ în raport cu nevoile, problemele şi priorităţile comunităţii.

V.1. ȚINTE STRATEGICE
1. Creșterea calității actului educaţional prin diversificarea ofertei de educaţie, în
vederea formării competențelor cheie și initierii in spiritul valorilor democratice.
2. Reconsiderarea managementului la nivelul unității și al clasei în scopul eficientizării
activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.
3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, consolidarea, reabilitarea, şi
modernizarea spaţiului şcolii
4. Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare prin participarea personalului didactic la programe de perfecționare în
vederea asigurării unor prestaţii educaţionale de calitate.

V.1.1. ȚINTA 1
Creșterea calității actului educaţional prin diversificarea ofertei de educaţie, în
vederea formării competențelor cheie și initierii in spiritul valorilor democratice.
Motivarea alegerii ţintei :
1.Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea
profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală.
2.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a
proiectării didactice.
3.Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale
pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui
elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii.
4.Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica
informațională, metodele activ-participative.
5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității educaţiei.
Resurse strategice:
1. Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
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2. Resurse materiale şi financiare: planuri de învățământ și programeșcolare, auxiliare
curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, soft
educational); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT,
birotică şi consumabile;
3. Resursele informaționale: legislația specifică: site MENCȘ, site ARACIP, site ISJ,
legislație actualizată;
4. Resurse de experiență şi expertiză : echipa manageriala, responsabili de comisii,
metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii șiexperți din exterior;
5. Resurse de timp : alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea
proiectelor din perspectiva unei dezvoltării școlare durabile și pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI
6. Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCȘ, Primărie, Consiliul local .

V.2.1. OBIECTIVE SPECIFICE
1. Adecvarea curriculumului la nevoile și interesele elevilor
2. Dezvoltarea autonomiei instituţionale prin asumarea responsabilităţilor care
decurg din descentralizarea curriculară
3. Dezvoltarea unui program coerent de activităţi formale şi nonformale, cu
caracter educativ, adecvat nevoilor și intereselor elevilor

V.2.2. OPŢIUNI STRATEGICE:

Dezvoltarea curriculară

Dezvoltarea bazei
materiale
şi atragerea de resurse
financiare

Dezvoltarea
resurselor umane
Dezvoltarea
relațiilor comunitare

- adaptarea curriculumului la nevoile comunităţii;
- realizarea unui curriculum suplimentar pentru elevii capabili de
performanţe şcolare;
- dezvoltarea CDȘ adecvate nevoilor și intereselor elevilor;
- dezvoltarea unui program de activități extracurriculare, în
conformitate cu interesele, aptitudinile şi aspiraţiile elevilor în scopul
formării de deprinderi, competenţe, cunoştinţe, atitudini şi
comportamente care să-i pregătească pentru educația permanentă.
- achiziționarea de materiale necesare prevăzute în programele
disciplinelor opționale;
- atragerea de fonduri prin Consiliul Reprezentativ alPărinților;
- implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în găsirea de
sponsori pentru derularea de activități educative;
- folosirea eficientă a dotărilor existente.
- crearea abilităţilor personale, a deprinderilor sociale şi tehnice, de
promovarea dimensiunii europene şi a valorilor democratice
- implicarea părinților în pregătirea și desfășurarea activităților
extracurriculare și în elaborarea ofertee educaționale

Rezultate așteptate
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-ofertă educaţională diversificată;
-elevi motivaţi de propria formare;
-sistem educaţional performant, rezultate mai bune la învăţătură și procent mai mare de
promovare la examenele nationale;
-un număr mai mare de elevi premianți la olimpiadele și concursurile școlare;
- calificarea şi participarea la fazanaţională și internațională a olimpiadelor și concursurilor
școlare;
- proiecte educaţionale bazate pe dezvoltarea competenţelor cheie;
- dobândirea competenţelor cheie : abilităţi de comunicare în limba română, și limbi moderne
de largă circulație, cultură tehnologică, educaţie antreprenorială, conduită civică, gândire
critică, capacitate de adaptare la situaţii noi, lucrul în echipă

V.3. ȚINTA 2
Reconsiderarea managementului la nivelul unității și al clasei în scopul eficientizării
activităților și al adecvării la nevoile exprimate de beneficiari.
Motivarea alegerii ţintei :
1. Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind
corelareaobiectivelor stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele
ale unităţii şcolare; 2.Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi
organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;
3. Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi
colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;
4. Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;
5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi
elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură, prin
promovare unui învăţământ incluziv;
Resurse strategice
 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;
 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele
comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică şi consumabile;
 Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MENCȘ, site ARACIP, site
ISJ, site CCD, legislaţie actualizată;
 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;
 Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi
planurile de implementare;
 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCȘ, CJRAE, CCD, primărie, consiliul local.

V.3.1. OBIECTIVE SPECIFICE:
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1. Îmbunătăţirea activităţii consiliului de administraţie din instituţie în vederea
asigurării unui management eficient al unităţii de învăţământ
2. Dezvoltarea capacității instituționale a instituției de învățământ

V.3.2. OPȚIUNI STRATEGICE:
- cultivarea unui sistem de valori şi a eticii
manageriale bazate pe transparenţă,
comunicare şi înţelegere, în care atribuţiile şi
responsabilităţile să fie cunoscute şi
respectate la fiecare nivel: al conducerii, pe arii
curriculare, pe domenii de probleme, pe
discipline, pe clase;
- proiectarea activităţilor manageriale pebaza
unei diagnoze pertinente,specifice, realiste, cu
ţinte strategice care să vizeze proceduri de
asigurare a calităţii în educaţie;
- consilierea, controlul, monitorizarea și
evaluarea bazate pe reguli şi pe proceduri;

Dezvoltareacurriculară

- popularizarea legislaţiei şcolare în rândul
elevilor, părinţilor şial cadrelor didactice;
- luarea deciziilor referitoare la necesarul
resurselor financiare prin consultarea tuturor
departamentelor
- gestionarea corectă şi eficientă a resurselor
materiale
- atragerea de resurse financiare pentru
dezvoltarea bazei materiale
-participareaechipeimanageriale, a
responsabililor comisiilor metodice și a șefilor
de arie curriculară la cursuri de formare în
managementeducaţional;
-formarea aptitudinilor de relaţionare
interpersonale de comunicare şi de rezolvare
deconflicte;
-stimularea capacităţii de muncă în echipă şi
de rezolvare de proiecte colective.
- optimizarea relaţiei şcoala – familiecomunitate, prin promovarea unei politici de
colaborare cu autorităţile administrative,
organizaţii nonguvernamentale în cadrul
procesului de dezvoltare a instituţiei.

Dezvoltarea bazei materiale
şi atragerea de resurse
financiare

Dezvoltarea
resurselor umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

Rezultate așteptate
- climat de muncă de încredere reciprocă, de respect;
- implicarea tuturor cadrelor didactice şi a unui număr mare de elevi în procesul
managerial şi viaţa şcolii;
- existența unor proceduri de transparență a actului decizional;
- toți elevi sunt informați cu privire la regulamentul de organizare și funcționare a liceului
- cunoașterea de către toți profesorii a responsabilităților ce le revin din ROFUIP, ROI,
documente IȘJ și documente interne.

31

V.4. TINTA 3
3. Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, consolidarea, reabilitarea, şi
modernizarea spaţiului şcolii
Motivarea alegerii ţintei:
1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea
profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru
împlinirea și dezvoltarea personală;
2. Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica
informațională;
3. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale.
Resurse strategice:
- resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
- resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale;
materiale didactice specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile;
- resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJ,
legislație actualizată;
- resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii,
metodiști,formatori, mentori;
- resurse de timp: alocate pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor
dinperspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în
PDI;
- resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, IȘJ, Primarie, Consiliu local.
Rezultate aşteptate:
- interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii;
interes crescut al elevilor pentru participarea la ore, măsurat în rezultate școlare bune și
foarte bune, procent de promovabilitate mai mare la examenul de bacalaureat, note mai mari
la evaluarea națională, scăderea ratei absenteismului;
- creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predareînvățare măsurat prin creşterea numărului de elevi și creșterea mediei de admitere la liceu.

V.4.1. OBIECTIVE SPECIFICE
1. Îmbunătăţirea accesului egal şi universal la educaţie de calitate
2. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ în şcoală

V.4.2. OPȚIUNI STRATEGICE:
- realizarea unor investiţii în cadrul Programul
INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră
România-Serbia pentru repararea capitală a

Dezvoltareacurriculară
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clădirii liceului;
- includerea în cadrul lecţiilor a elementelor
educative de păstrare şi întreţinere a bazei
materiale a şcolii
- repararea clădirii internatului și la sălii de
sport cu fonduri obținute de la primărie;
- realizarea achiziţiilor dinfonduri
extrabugetare de materiale didactice;
- crearea unui spațiu confortabil în internatul
liceului prin renovarea camerelor și
achiziționarea de mobiler/saltele/lenjerii
-extinderea rețelei de calculatoare din
cabinetele de informatică;
- achiziționarea de software educațional
- dotarea cu calculatoare și videoproiectoare a
sălilor de clasă;
- continuarea demersurilor pentru obținerea
fondurilor pentru reparații capitale a clădirea
liceului
-realizarea programului de achiziţii de bunuri şi
servicii în condiţiile legii;
- formarea specifica prin programe acreditate a
personalului implicat în achizitiile publice
- implicarea Consiliului Reprezentativ al
Părinţilor în identificarea de noi surse de
finanţare;
- extinderea parteneriatului cu instituţii şi ONGuri pentru atragerea de fonduri

Dezvoltarea bazei materiale
şi atragerea de resurse
financiare

Dezvoltarea
resurselor umane
Dezvoltarea
relațiilor comunitare

V.5. ȚINTA 4
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi
extracurriculare prin participarea personalului didactic la programe de perfecționare în
vederea asigurării unor prestaţii educaţionale de calitate.
Motivarea alegerii țintei
1. Program Erasmus + oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru
derularea de proiecte de mobilitate sau parteneriate strategice.
2.Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin
participare la proiecte naţionale dar mai ales europene .
3.Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi
îndeplini misiunea.
4. Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de
proiecte.
5. CCD oferă cursuri de formare în domeniul metodicii și în ceea ce priveşte managementul
proiectelor Erasmus+.
4. Şcoala are experiență în absorbție de fonduri pe proiecte europene.

Resurse strategice:


Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;
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Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de
proiecte, materiale de informare privind cursurile de formare, granturi obţinute în
urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;
Resursele informaționale:legislația specifică - site MENCȘ, site ARACIP, site ISJ, site
ERASMUS+, legislație actualizată, site CCD, site colegiu
Resurse de experientă şi expertiză : echipa managerială, membrii comisiei de
proiecte și programe, formatori, experți din exterior
Resurse de timp: inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei
dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;
monitorizarea aplicării în activitatea didactică a rezultatelor participării la programe de
formare continuă şi profesională;
Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MENCȘ, CCD, Comisia europeană, primarie,
Consiliu local.

V.5.1. OBIECTIVE SPECIFICE:
1. Îmbunătăţirea capacităţii cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar
de a presta servicii de calitate, prin participarea la diverse forme de
formare continuă
2. Îmbunătăţirea competenţelor cadrelor didactice de evaluarea a rezultatelor
şcolare, cu focalizare pe competenţe, în scopul orientării şi optimizării
procesului de învăţare
3. Îmbunătăţirea capacităţii de monitorizare şi evaluare a procesului de
învăţământ în vederea optimizării calităţii în educaţie

V.5.2. OPȚIUNI STRATEGICE:

Dezvoltarea curriculară

Dezvoltarea bazei
materiale
şi atragerea de resurse
financiare

Dezvoltarea

- cunoașterea de către toate cadrele didactice a
documentelor de politică educaţională elaborate extern şi
intern (MENCS, ISJ, școală) șiimplementarea lor prin
planurile specifice alecatedrelor și comisiilor de
specialitate;
- implementarea curriculumuluişcolar, prin parcurgerea
integrală a programei şi aC.D.Ș., utilizând în procesul de
predare-învățare metode activ-participativeîn scopul
stimulării interesului elevilor;
- diversificarea ofertei deopţionale, prin propunerea unor
programe personalizate,atractive;
- proiectarea diferenţiată ademersului didactic.
- asigurarea de către echipa de management a fondurilor
necesare pentru achiziţionarea de noi mijloace de învăţământ și
material didactic;
- luarea deciziilor referitoare la necesarul resurselor
financiare prin consultarea organismelor de lucru;
- folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor de
învăţământ din dotare;
- recondiționarea periodică a mijloacelor de învățământ aflate în
dotare;
- îmbogăţirea fondului de carte;
- implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în găsirea de sponsori
pentru derularea de activități educative.
- perfecționarea competențelor manageriale prin
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resurselor umane

Dezvoltarea
relațiilor comunitare

participarea echipei manageriale și a șefilor de
comisii metodice la cursuri de management educațional;
- Perfecţionarea cadrelor didactice pentru utilizarea şi
eficientizarea metodelor de predare activ-participative,
pentru inițierea şi dezvoltarea de proiecte educaționale;
- distribuirea de responsabilităţi tuturor cadrelor
didactice, în vederea valorificării potenţialului
individual prin consultare şi implicare;
- motivarea cadrelor didactice și elevilor cu performanțe la
competiţiile judeţene şi naţionale.
- informarea cadrelor didactice cu privire la stagiile de formare în
ţări UE prin programul Erasmus+
- colaborarea cu autoritățile locale în derularea de proiecte şi
programe de dezvoltare școlară;
- desfășurarea de acțiuni încolaborare cu parteneri externi
din mediul educațional;
- menținerea legăturilor cu școlile partenere din țările UE;
- diseminarea rezultatelorvaloroase din activitatea şcolii
şi promovarea lor în comunitateprin organizarea de activităţi
înarticole informative în mass-media și site-ul școlii

V.2. IMPLEMENTAREA PLANULUI STRATEGIC
În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională, au fost consultați:
- cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie urmărite pentru
realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o;
- reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în care au fost
atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc să le ameliorăm și să le
dezvoltăm în etapele următoare.
Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar
2016-2017, pe informaţiile obţinute din
- rapoartele responsabililor de comisii;
- din Raportul privind starea învățământului la sfârșitul anului școlar 2015 - 2016;
- literatura de specialitate în management educaţional
Acţiuni pentru implementarea cu succes a planului strategic:
- planul strategic va fi transformat in plan operaţional pentru anul școlar 2016 - 2017, care
va fi revăzute şimodificate cu regularitate;
- se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi
strategii de motivare).
- Consiliu de Administraţie va desemna directorul ca persoană responsabilăpentru
implementarea planului strategic, care va supraveghea procesul deimplementare şi va
raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite.
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V.3. MONITORIZAREA
Planul operațional va fi monitorizat de Comisia de evaluare și asigurare a calității. Membrii
comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în conformitate cu sarcinile care le revin din
planul operațional, la sfârșitul fiecărui semestru. Concluziile reieșite din evaluarea realizată la
nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul anual privind starea învățământului din școala
noastră, și se vor stabili măsuri corective și ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul
semestrelor I și II vor analiza gradul de atingere a obiectivelor din planul operațional asociate
semestrului încheiat.

V.4. EVALUAREA
Puncte critice în cadrul procesului de implementare a planului strategic
-

Implementarea planului strategic nu este luată in serios.
Intervalele de timp nu sunt respectate
Elementele care nu au fost implementate nu sunt discutate, rămân ca sarcini
neîndeplinite.
Oportunităţile externe sunt refuzate conştient şi/sau nu sunt revizuite.

Acţiuni
- conform planului operaţional va fi evaluată realizarea fiecărui obiectiv;
- lunar, în Consiliul de Administraţie, se a urmării respectarea termenelor calendaristice şi
se vor propune măsuri de remediere;
- sarcinile neîndeplinite vor fi reprogramate, după analiza cauzelor; vor fi trasate noi
responsabilităţi;
- se va analiza trimestrial modificarea condiţiilor externe şi apariţia de noi oportunităţi.
Modalităţi de evaluare:
 Fişe şi alte instrumente de autoevaluare
 Chestionare
 Evaluare externă
 Rapoarte scrise
 Şedinţe periodice
 Fişe de analiză a documentelor şcolii
 Situaţii statistice
 lecții demonstrativve
Indicatori de evaluare:
-

numărul cadrelor didactice care aplică metode activ-participative
numărul elevilor care realizează progres școlar
toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv
numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi extraşcolare
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-

procent mai mare de promovabilitate la examenul de bacalaureat
medii mai mari la examenul de evaluare națională
medii mai mari de admitere la liceu
număr mai mare de premii la olimpiadele/concursurile școlare județene, naționale și
internaționale
numărul de parteneriate încheiate cu parteneri din țară și din străinătate
toate activităţile sunt monitorizate.

V.5. MODALITĂŢI DE DISEMINARE:




afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil, și pe site-ul școlii, la adresa www.cngt.ro
prezentarea proiectului partenerilor
realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice,
elevilor, părinților şi membrilor comunităţii.

V.6. STUDII
 De impact
- Se va urmări atingerea scopurilor propuse.
- Efectele de lungă durată vor fi măsurate după terminarea proiectului.
- Vor fi identificate schimbările pe care proiectul le-a produs în şcoală.
 Asupra rezultatelor în timp
- Se va monitoriza gradul de atingere a obiectivelor propuse;
- Se va previziona aducerea impactului.
 Asupra rezultatelor imediate
Fiecare activitate prevăzută în proiect va fi atent monitorizată şi se va măsura gradul de
realizare a rezultatelor aşteptate.
Grup-ţintă
Beneficiari direcţi: elevii
Aplicarea echităţii in educaţie şi formarea competenţelor cheie pentru toţi elevii, astfel
încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă, prin:
 Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei romane ca elemente fundamentale
pentru păstrarea identităţii naţionale, in contextul apartenenței noastre europene şi al
globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane;
 Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru
învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii
indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie in
societatea educaţională;
 Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele
şiconcursurile şcolare;
 Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor in activităţi
 culturale şi sportive extraşcolare;
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale.
 Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe de
acţiune reparatorie acolo unde este cazul.
Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală
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Rolul familiei in educarea copilului ~i adolescentului este definitoriu. Grupul tinta principal al
acestui proiect il constituie elevii, dar la acest grup tinta putemajunge prin cadrele didactice,
care desi reprezinta un grup tinta secundar, este grupul tinta cheie al acestui proiect.
Sprijinirea activitatilor de tnvatare ale elevilor se poate face doar prin adaptarea intormatiei la
nevoile si nivelul de tnteleqere a elevilor. Consolidarea rolului scolii ca principala institutie de
educatle ~i invatamant ~i racordarea la cerintele contemporane presupune urrnatoarele
directii majore de actiune in strategia dezvcltarii institutionale in domeniul curriculum:
•

•

•

Sprijinirea cadrelor didactice in aplicarea curriculum-ului national, respectiv in
dezvoltarea de curriculum la nivelul scolll, pe domenii: adaptarea la grupurile tinta,
alegerea continuturilor adecvate, stabilirea strategiilor ~i mijloacelor care sa
favorizeze dezvoltarea individuala ~i personala a elevilor, practicarea unei evaluari
formative ~i stimulative;
Ameliorarea calltatll invatamantului, a performantelor generale ale tuturor elevilor
~i obtinerea de performante superioare ale invatarii, prin modernizarea bazei
materiale si exercitarea unui nou sistem de monitorizare ~i control al calitatii in
invatamant, centrat pe performante ~i competitivitate.
Proiectarea unui plan de scclarlzare adaptat cerintelor elevilor ~i comunitatii locale.

DIRECTOR,
PROF. MIHAELA ~TEFAN
COLEGIUL NATIONAL "GHEORGHE TITEICA"
DROBETA TURNU SEVERIN
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