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I. Argument 

 

 

Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara moşteneşte o istorie cu multe nume 
mari şi fapte bune, un curs continuu ascendent, un patrimoniu de programe de studii diversificat. 
Este datoria noastră să menţinem tot ceea ce am obţinut până acum şi să dezvoltăm ceea ce 
oferim, în raport cu aşteptările pieţei muncii, prin valorificarea adecvată a competenţelor şi 
talentelor, motivarea şi recompensarea adecvată, recunoaşterea meritelor profesionale şi 
ştiinţifice ale fiecărui membru al comunităţii noastre școlare. 

Din perspectiva finalităților educației 1 , Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” 
Timișoara propune formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să 
contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se 
integreze activ în viaţa socială.  

Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara funcționeză în baza principiilor care 
guvernează învățământul preuniversitar precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România.2 

Liantul care unește factorii eficienți constă în atitudinea, filozofia și teoria acțiunii pe care se 
fundamentează Colegiul National Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara. 
 
Școala noastră funcționează în baza următoarelor principii:  

Practici de predare eficiente în toate sălile de clasă; 
Eficientizarea resurselor și a feedbak-ului oferit de elevi; 
Deschidere și dialog continuu cu părinții; 
Angajament mai mare și o motivație sporită din partea elevului; 
Gândire strategică/ leadership în activitatea managerială; 
Obiective clare și așteptări ridicate față de toți elevii; 
Globalizare, cooperare și parteneriate; 
Implicarea mai largă în comunitate; 
Curriculum informal și formal antrenant și ofertant. 

                                                           
1  Finalităţile învăţământului preuniversitar derivă din idealul educaţional formulat în Legea învăţământului: 
“dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi 
creative”. 

2 Art.3/Legea educației naționale nr1/2011, cu modificările și completările ulterioare 
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II. Structură și conținut 
 

Membrii organizației noastre împărtășesc valori precum : încrederea în sine și în ceilalți, valorile 
democratice și ale statului de drept, onestitatea și altruismul, toleranța și respectul, cinstea, 
corectitudinea și modestia, perseverența, disciplina muncii și echitatea, dăruirea, implicarea și 
entuziasmul, libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, cooperarea și 
atașamentul față de copil, demnitatea, cinstea și responsabilitatea, obiectivitatea și 
principialitatea.  
 

Raportându-ne la contextul managerial actual al școlii, cu referire la fragmentarea mandatului 
directorului, realizăm acest studiu analizând rezulatele PDI în perioada menționată, din mai 
multe perspective:  

 strategic – upgradare conceptual-modală şi reevaluare pe direcţia managementului 
administrativ;  

 tactic – reorientare procalitativă şi propunere ca sursă de responsabilitate; 
 tehnic – reconfigurare ca instrument de lucru şi operaţionalizare proactivă.  

Cultura organizațională din cadrul Colegiului National Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara 
poate fi descrisă ca  mediul care poartă mesaje şi în care se realizează relaţii interpersonale şi 
intergrupale într-o atmosferă specifică. Ea s-a format în timp, păstrând valori penere, neperisabile, 
la baza cărora a stat preocuparea statornică pentru asigurarea unui mediu educațional stimulativ și 
motivant, generator al excelenței în educație și al atitudinii de atașament față de instituție, 
împărtășite de întregul corp didactic. 
 
Comunitatea noastră școlară își asumă următoarele elemente de cultură organizațională: 
 Însemnele specifice unității școlare, ecusonul și insigna cu sigla Colegiului Național Pedagogic 
“Carmen Sylva”; 

 Imnul liceului, compus de elevul Fabian Galiș; 
 Zilele Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” se organizează în fiecare an în preajma 
zilei de 15 octombrie, data aniversară a întemeierii Licelui românesc de fete din Timișoara, 
(care chiar din primul an școlar poartă numele de Carmen Sylva); 
 Consiliul elevilor participă la optima funcționare a activităților desfășurate de elevi, 
precum și la implicarea lor in activitățile extracurriculare din școală și din afara școlii, 
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tradiționale fiind “Balul bobocilor”, “Banchetul absolvenților”, “Ziua Națională a României”, 
“Târgul liceelor”, ș.a.; 

 Liceul nostru editează mai multe reviste dintre care pot fi amintite” Praf de stele – revistă de 
limba și literatura română”, PEDAMATH-revista de matematică, PEDAGIM- revista 
claselor de gimnaziu, și alte publicații “ Timișoara povestește”, “Povești de altădată, Dascăl 
ieri…Dascăl azi.Dascăl mâine?”, Monografia Colegiului Național Pedagogic “Carmen 
Sylva“ș.a. 

                                     

II.1. Structuri institiționale si manageriale 

In perioada 2020-2021 s-a urmărit PDI-ul  existent  întocmit odată cu concursul pentru funcția de 
director  în școala   nr. 9720/1/23.11.2016 , acesta fiind actualizat în anii următori școlari cu 
propuneri și măsuri corespunzătoare, in prezent suntem in proces de elaborare a noului PDI care 
va fi sustinut și la concursul de directori-sesiunea octombrie 2021.  

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu cerințele standardelor de calitate, având clar precizate 
misiunea3, viziunea4, țintele strategice, fiind fundamentate pe o analiză a mediului extern și 

                                                           
3De ce existăm ca unitate?  

 
Colegiul National Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara se angajează să ofere elevilor săi servicii de educație la 
cele mai înalte standarde de calitate, valorificând experienţa de peste un secol a şcolii de pedagogie, care a 
reprezentat un pol de referință al întregului învățământ timișean. 
 

Cum ne vom comporta?  

 
Promotori deschişi şi empatici ai multiculturalităţii pe baza valorilor, convingerilor și normelor împărtășite la 
nivelul școlii noastre, contribuim la formarea, specializarea și perfecționarea elevilor și absolvenților, printr-un 
proces de învățare menit să stimuleze gândirea și creativitatea, asigurându-le şanse reale în competiţia de pe piaţa 
liberă a forţei de muncă. 
 

Ce intenționăm să facem?  

Pentru a transforma școala în spațiul dezvoltării armonioase a fiecărui elev vom asigura resursele necesare unui 
învățământ eficient, centrat pe elev cu implicarea fiecăruia dintre noi: profesori, părinți, comunitate locală  

 
4 Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara, unitate reprezentativă a învățământului  preuniversitar de 
stat din zona de vest a României, aspiră permanent a deveni un centru de educație fundamentată pe valori şi principii 
europene,  generator sustenabil  de excelență într-un climat de formare și informare pentru bunăstarea elevului, 
facilitând totodată integrarea absolvenților în societatea contemporană prin valorificarea potențialului individual și 
instituțional. 
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intern și pe evaluarea capacității școlii de a răspunde nevoilor identificate. In redactarea 
conținuturilor documentelor proiective s-a folosit un limbaj clar și accesibil pentru toate 
persoanele interesate.  

 Director – Prof.dr.Claudia Tatiana MUNTEAN  

 Director adjunct – Prof.dr. Nicoleta TRANDAFIR  

 Director adjunct -  prof. Anca SUGUREL 

 Consiliul de administraţie  

In anul școlar 2020-2021 a fost actualizat propriul regulament de organizare și funcționare 
(ROFUIP-ul Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara) și RI, pe baza 
regulamentului cadru elaborat de MEN.  

Proiectul regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Național Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara, precum şi modificările ulterioare ale acestuia, s-au supus, spre dezbatere, în 
asociaţia părinţilor, în consiliul şcolar al elevilor şi în consiliul profesoral. ROFUIP-ul școlii a 
fost se aprobat, prin hotărâre, de către consiliul de administraţie, înregistrat la secretariatul școlii, 
iar pentru aducerea la cunoştinţa personalului unităţii de învăţământ, a părinţilor şi a elevilor, 
acesta a fost  afişat la avizier şi pe site-ul școlii. Profesorii pentru învăţământul preşcolar/primar 
si profesorii diriginţi au  prezentat anual elevilor şi părinţilor regulamentul de organizare şi 
funcţionare, la începutul anului şcolar. Personalul școlii, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali şi 
elevii majori și-au  asumat, prin semnătură, faptul că au fost informaţi referitor la prevederile 
regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” 
Timișoara. 

Adaptarea regulamentul intern al școlii noastre s-a făcut , an de an, la condiţiile concrete de 
desfăşurare a activităţii. Regulamentul intern conține prevederi privind organizarea şi 
funcționarea procesului instructiv-educativ din Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva” din 
Timişoara. El a fost elaborat în baza următoarelor acte normative: Legii Educaţiei Naţionale nr. 
1/ 2011; Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 
ordinul nr. 5.115/2014 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 13 ianuarie 
2015;  Contractul Colectiv de Muncă în vigoare; Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la 
informații de interes public; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea între femei şi bărbați; Codul 
Muncii; Ordinul comun nr. 4703/349/5016/20.11.2002 privind creşterea siguranței civice în zona 
unităților de învățământ; HG nr.1010/25.06.2004 privind paza obiectivelor, bunurilor şi protecția 
persoanelor. Acesta cuprinde prevederi referitoare la: dispoziţii generale (cap.I), organizarea şi 
funcționarea şcolii (cap.II), personalul didactic (cap.III), elevii (cap.IV), evaluarea (cap.V), 
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părinţii (cap.VI), personal didactic auxiliar şi nedidactic (cap.VII), egalitatea de şanse de 
tratament între femei şi bărbați (cap.VIII), dispoziții finale (cap.IX).5 

 

II.2. Structuri administrative și didactic auxiliar 

Există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor interne de funcţionare şi privind 

corectarea perturbărilor constatate în funcţionarea organizaţiei: registrul de  PV al profesorului 

de servici, chestionare, interviuri, focus grupuri aplicate cadrelor didactice şi beneficiarilor. 

Există şi funcţionează sistemul de gestionare a informaţiei; înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea 

datelor şi informaţiilor. In anul școlar 2020-2021  sistemul de gestionare a informaţiei şi de 

înregistrare, prelucrare şi utilizare a datelor şi informaţiilor a fost restructurat, reușind să 

faciliteze munca de colaborare între utilizatorii implicați în dezvoltarea procesului de 

management a cunoștințelor și să organizeze informația din cadrul sistemului. S-a lucrat pentru 

reconcepția unor componente ale sistemului informaţional, în principal informaţii, fluxuri şi 

circuite informaţionale, a crescut  gradului de informatizare a proceselor de execuţie, au fost 

reconcepute unele documente informaţionale, mai cu seamă din punct de vedere al conţinutului 

acestora. Informațiile au fost înregistrate fie pe hârtie, fie în format electronic ( exemplu baza de 

date cu personalul, baza de date privind încadrarea, formarea profesională, de gestionare a 

informației; rapoarte/ referate de înregistrare, prelucrare și utilizare a informațiilor, ș.a.). În 

școala noastră sunt cuprinse în sistemul de gestionare a informaţiei, toate informaţiile necesare 

raportărilor, prevăzute de legislaţia în vigoare. 

Gradual, în decursul acestei perioade, funcțiile sistemului informațional au fost dezvoltate, astfel: 

 Funcţia decizională – asigură datele/informaţiile necesare derulării deciziilor;  

  Funcţia operaţională – declanşarea acţiunilor necesare realizării obiectivelor școlii 

noastre şi implementării deciziilor adoptate;  

  Funcţia de informare, documentare – identificarea, constituirea şi utilizarea unor surse de 

informaţii exacte, a unor baze de cunoştinţe, a unor circuite şi proceduri informaţionale 

care să asigure permanent fondul necesar de date/informaţii.  

                                                           
5 https://colegiulcarmensylvatimisoara.ro/ 
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În altă perspectivă, care priveşte sistemul informaţional ca fiind cel ce asigură legătura între 

sistemul operaţional şi sistemul decizional, distingem indeplinirea următoarelor funcţii: 

  

 Funcţia de înregistrare – deoarece o dată sau o informaţie nu este utilizată şi utilă în 

sistemul informaţional de management decât după înregistrare; 

  Funcţia de memorare – stocarea datelor pe purtători tehnici de mare capacitate în vederea 
utilizării lor în cadrul unor procese de prelucrare ulterioare;  

 Funcţia de prelucrare – accesul la date, cu ajutorul unor limbaje de cereri şi manipularea 
datelor; 

  Funcţia de comunicare – se situează atât la nivelul de schimb, între funcţiile deja 
enumerate, cât şi în interfaţa dintre sistemul informaţional de management şi sursele sau 
utilizatorii săi. 

 

La începutul  anului școlar a fost supusă aprobării organigrama Colegiului Național 

Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara. 
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Deasemenea, există “fişa postului”  pentru toate posturile prevăzute în organigramă, care 

cuprinde numele postului, locul de muncă, condiţiile de ocupare (pregătire, experienţa, calificări, 

competenţe etc.), locul în structura organizaţiei şi relaţiile cu alte posturi din organigramă 

(subordonare, coordonare sau supervizare), scopul activităţii şi funcţia / funcţiile îndeplinite, 

atribuţiile specifice cu standardele asociate, limitele autorităţii. In concordanță cu fișele de post 

există contractele de muncă semnate de ambele părți precum și evidență corectă în registrul de 

evidență a salariaților. 

Ingrijitori- 7 posturi; Muncitori- 7 posturi; Paznici-2 posturi  

Acoperirea cu personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat  depășește 75%. 
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Pregatitoare 24 25 25 22 24

Clasa I 25 24 26 26

Clasa a- II-a 26 24 26 23

Clasa a-III-a 26 25 25

Clasa a-IV-a 25 25 24 26

 

II. 3.Niveluri de învățământ 

 Numărul de schimburi în care funcționează școala in prezent în forma “ învățământ de 
zi”: 1. 

 Limba maternă/limbi de predare în unitate: limba română  

 Limbi străine studiate în unitate: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba 
latină  

 Situația claselor și a efectivelor școlare pe filiere, profiluri și specializări:  

  

Fig. 1: Distribuția elevilor in ciclul primar – 2020-2021    Fig.2.Evoluția efectivelor de elevi  in perioada 2016- 2020         
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Fig.3:Distribuția elevilor in ciclul gimnazial      Fig.4:Evoluția efectivelor de elevi din ciclul gimnazial, 2020-2021  

 

 

                      

Fig.5:Distribuția elevilor in ciclul liceal- 535 elevi     Fig.6: Evoluția efectivelor de elevi din ciclul liceal, 2020-2021  
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In concordanță cu legislația în vigoare, cu procedurile ISJ Timiș și a reglementărilor interne, au 
fost respectate  procedurile de management al resurselor umane pentru personalul didactic, 
didactic auxiliar, precum și pentru personalul nedidactic.  

 Există documente privind încadrarea cadrelor didactice: fişe de post; dosare de personal. 
 Există procedură de identificare şi de prevenire a perturbărilor majore în funcţionarea 

unităţii şcolare. 
 Există orarul şcolii. Acesta a fost transmis in format electronic tuturor colegilor, pe 

grupul yahoo și se regăsește afișat la avizierele din cancelarie și holul școlii.  

 

 Fig. 7:Distribuția  profesorilor pe grade didactice  

 

Fig. 8: Distribuția cadrelor profesorale pe grade didactice 
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Fig.9: Disciplina:Limba și literatura română      Fig.10: Disciplina: Limba latină   Fig.11:  Disciplina: Limba engleză 

      

 Fig.12:Disciplina: Limba franceză             Fig.13:Disciplina: Limba germană       Fig.14:Disciplina:  Matematică 

                      

   Fig.15:Disciplina:  Fizică                   Fig.16: Disciplina: Chimie                 Fig.17: Disciplina: Biologie                           
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Fig.18: Disciplina: Istorie                     Fig.19:Disciplina: Cultură-civică         Fig.20: Disiplina: Socio-umane               

      

Fig.21: Disciplina: Geografie     Fig.22: Disciplina: Psihologie               Fig.23: Disciplina: Pedagogie  

 

Fig.24: Disciplina: Religie ortodoxă      Fig.25:Discipline teologice            Fig.26: Disciplina: Greaca veche 
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Fig.27: Disciplina: Educație  muzicală    Fig.28: Disciplina: Educație plastică       Fig.29: Disciplina:  Informatică, 
educație tehnologică           

                         

     Fig.30: Disciplina: Educație  fizică                                               Fig.31: Invățământ primar 

 

             

Directori Prof. dr. Claudia Tatiana Muntean Diploma de doctor in management 

Prof.dr.Trandafir Nicoleta Diploma de doctor UPT , seria I, 
nr.0004061, 30.04.2014 
In domeniul Inginerie și Management 
Diploma de doctor UVT, seria J, 
nr.0008789, 08.03.2016, 
In domeniul Economie 
Diploma de doctor UVT, seria J, 
nr.0008789, 08.03.2016, 
In domeniul Economie 

Prof. Anca Sugurel Diploma de doctor in domeniul matematică 

Limba si 

literatura 

Prof.Jebelean Elena Diploma de doctor 

Prof. Dumitrascu Mihaela Diploma de doctor 
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romana Prof.Stoichescu Aurelia Diploma de doctor 

Prof.Criste Oana Raluca Diploma de doctor 

prof.Gabor Aneta Maria Diploma de doctor UVT , seria 
H,nr.0017554, 15.03.2013, 

Prof.Cirimpei Olimpia Gradul I 

Prof.Chinez Ramona Gradul I 

Prof. Pepa Daniela Gradul II 

Limba 

latina 

 

Prof. Sebestyen Anca 

 

Gradul I 

Limba 

engleza 

Prof. dr. Daniela Văleanu Diploma de doctor 

Prof.Bărbulescu Petronela Gradul I, Cert.Seria B, Nr.0012858 

Prof.Sbarcea Corina Gradul I 

Prof.Reclaru Alina Gradul II 

Prof. Nistoran Angela Gradul II 

Prof.Crisan Corina Gradul II 

Prof.Sugurel Anca Gradul I 

Prof.Vela Teodora debutant 

Limba 

Franceza 

Prof. Pogana Rodica Gradul I 

Prof. Iacob Irina Definitivat 

Prof. Frujin Mirela Definitivat 

Prof.Ciolacu Elena Gradul I 

Limba 

germana 

Prof. Stanciu Oana Andreea Definitivat 

Prof. Marișescu Oana Maria Definitivat 

Matematică Prof. Seimeanu Nicolae Diploma de doctor 

Prof. Negru Valerica Gradul I 

Prof. Staicu Manuela Simona Gradul I 
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Prof. Postaru Ana Gradul I 

Prof. Jiroveanu Cristina Gradul I 

Prof. Babisca Fisteag Marioara Gradul II 

Fizică Prof. Petrescu Aura Gradul I nr. 527/20 februarie 2001, 

Prof. Blidar Ioan Virgiliu Gradul ICertificat B 0095808 /19 /07,03.200 

Prof. Cojocaru Daniel Gradul I 

Prof. Roiban Cecilia Gradul I 

Chimie Prof. Sandu Diana Ileana Gradul I 

Prof. Militaru Mihaela Simona Gradul I 

Biologie Prof. Chis Maria Diploma de doctor 

Prof. Dragomir Cornelia Gradul I seria G.nr. 0025571 

Prof. Pănescu Mihaela Gradul I 

Prof.Stănica Adelina Gradul II 

Prof. Baron Lăcrămioara Gradul I 

Istorie Prof. Codaț Cristian Diploma de doctor, Universite Bordeaux IV , 
N  BORDIV 7916428, 29.01.2010 

Prof. Popescu Lucian Mircea Diploma de doctor U „Babeș-Bolyai” Cluj, 
seria II, nr.0013549, 13.08.2012 

Prof. Muscalu Mihaela Gradul II UVT , seria A ,nr.0013515, 
06.10.2016 

Socio-

umane 

Prof. Zablatoschi Raluca Simona Gradul I 

Prof. Jurcău Lazăr Definitivat 

Geografie Prof. Verendean Anisoara Gradul I 

Prof. Bozgan Adriana Gradul I, Certificat Seria I, Nr. 0025130 

 

P
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Prof. Cojocariu Roxana 

 

 

Gradul II 
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 Prof. Mateșescu Florina  

Pedagogie Prof. Costache Adrian 

 

Gradul I 

Prof. Oros Cosmina Gradul I 

Religie 

ortodoxa 

Prof. Sasu Anisoara Gradul I 

Prof.Tomescu Delia Definitivat 

Prof. Cuc Vasile Definitivat 

Disc. 

teologice 

Prof.Suru Petru Gradul I 

Prof. Șincari Florin Definitivat 

Prof.Savescu Dorinel Gradul I 

Greaca  Prof.Ghera Monica Gradul II 

Ed.muzicala Prof.Simionovici Carmela Gradul I 

Ed.plastica Prof. Basu Dumitru Gradul I 

Prof.Todorov Amalia Definitivat 

Informatica, 

ed.tehnologică 

Prof. Muntean Claudia Gradul I 

Prof.Cărăbaș Tatiana Gradul I 

Prof.Bogdanescu Simona Gradul I 

Prof.Cojocaru Gabriela Gradul I 

Prof.Trifon Bianca Gradul II 

Prof.Rogneanu Monica Gradul I 

Prof.Chisavu Ionel Definitivat 

Prof.Puiu Dana Gradul I 

E
d

.f
iz

ic
a
 

Prof. Nagel Loredana Gradul I 

Prof.Chirițoiu Eugeniu Gradul II 

Prof.Miclău Oana Debutant 

Prof. Voicu Gabriel Debutant 
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Prof.Moldovan Ioana Gradul II 

Prof.Drideanu Alina Gradul II 

Prof.Păis Anca Adriana Definitivat 

 

Prof.Peta Cristina Gradul II 

Prof.Dancia Daniela Gradul I 71/30.04.2009 

Prof.Peterfi Nicoleta Gradul I 

Prof.Ciocani Maria Definitivat 

Prof.Florican Mirabela Definitivat 

  

Prof.Gherghina Nicoleta Gradul I 49/22.06.2009 

Prof.Dinca Doina Gradul I 

Prof.Dehelean Ioana Gradul I 61/31.03.2009 

Prof.Mețiu Karla Gradul II 

Prof.Anghel Mariana Gradul I Seria G. Nr. 0009177 

Prof.Cata –Vargatu Andreea Gradul I 

Prof.Samfescu Simona Gradul I 

Prof.Barbu Simona Gradul I 

Prof.Carp Mirela Gradul I 

Prof.Vărgatu Maria Gradul I 

Prof.Hrelescu Rosu Adina Gradul II 

Prof.Pop Lavinia Gradul I 

Prof.Moțiu Felicia Gradul I 

Prof.Iancu Liana Gradul I Nr. 591 din 10 februarie 2000 

Prof.Iancău Diana Definitivat 

 

Acoperirea cu personal didactic calificat este de 100%. 
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Fig.32: Distribuția procentuală a profesorilor care             Fig.33: Distribuția procentuală a cadrelor didactice  
 au calitatea de formatori                                                 sunt autoari/coautori materiale cu ISSN/ISBN 

In anul școlar 2020-2021 a existat continuu un sistem şi a proceduri de asiguare a securităţii 

tuturor celor implicaţi în activitatea şcolară, în timpul desfăşurării programului. Mărturii ale 

acestora se regăsesc în registrul de evaluare a riscurilor,  lista exercițiilor de evacuare organizate 

în mod regulat şi a documentelor aferente,  instrucțiuni scrise şi afişate destinate personalului și 

elevilor, precizând calea de urmat în caz de evacuare, în funcție de situație (spre exemplu, în caz 

de incendiu); decizia de numirea a unui responsabil cu măsurile de securitate; rapoarte care să 

ateste respectarea reglementărilor locale în materie de securitate în laboratoare, ș.a. 

Firma autorizată cu care colaborează unitatea noastră școlară este L.G.Admin@Consult SRL. 

Personalul școlii, educabili și după caz părinții au un nivel optim de cunoaștere a procedurilor de 

gestionare a situațiilor de criză. Anual avem o planificare a exercitiilor de reacție în caz de 

situații de criză și derulăm deasemenea diverse activităţi/ programe cu elevi și profesori din 

școala noastră. 

 

 

                            Fig.34: Imagini din cadrul Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara 

61%

39%
calitatea de

formatori

cadre

didactice

45%

55%

Cadre didactice care 

sunt autori/coautori 

de manuale școlare 
sau auxiliare didactice 

cu ISBN/ISSN

Cadre didactice

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com
mailto:L.G.Admin@Consult


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

22 

 

 

II.5. Baza materială 

Construită în stil neogotic englez, victorian, după planurile arhitecților Iacob Klein din Timișoara și 

Leopold Baumhorn din Budapesta, clădirea a costat 385 000 coroane. Incepând cu anul școlar 1903-

1904   “ Școala superioară de Fete” a funcționat în noua clădire. Clădirea apartine si astăzi primăriei 

Timișoara, fiind concesionată pentru activități educaționale. 

Clădirea are este în concordanță cu normele privind protecția sanitară față de nocivități ( este ferită 
de surse de poluare a atmosferei și este prevazută cu parc, spații verzi cu o suprafață de 3167  m2 și 
curte beton teren sport, cu o suprafață de 1809 m2,  în care, supravegheați, elevii își petrec recreațiile 
sau desfășoară în aer liber diverse activități ). 

Spațiile de învățământ și auxiliare sunt organizate, an de an, în concodanță cu planul de învățământ  
și cu numărul de elevi.  

 

 la demisol, pe o suprafață de 119,15 m2 , cu un  cubaj de aer de 274,045 m3 , se află sala de 

forță, vestiare și spațiile de acces; 

 la parter, pe o suprafață de 2 071 m2 cu un  cubaj de aer de 6 432,86 m3 , se găsește 

biblioteca, depozitul de carte, patru grupuri sanitare, ateliere, bucătăria, spălătoria, spații 

administrative, spații de acces, nouă sali de clase, cabinet medical, două săli de sport; 

 la etajul I, pe o suprafață de 2 105,3 m2 și un cubaj de aer de 8 326,25m3 , sala profesorală, 

birourile administrative, 21 săli de studiu, cabinete discipline, cabinete, rampe, patru grupuri 

sanitare, spații de acces, călcătorie; 

 la etajul II, pe o suprafață de 2 139,4 m2 cu un  cubaj de aer de 17 133,70 m3 , se găsește sala 

festivă, 27 săli de studiu, cabinete, camere internat, patru grupuri sanitare, spații de acces. 

 

Dotarea spațiilor școlare este în concordanță cu normativele de dotare, relativ satisfăcătoare 

pentru derularea activităților: mijloace audiovizuale ( casete audio,videocasete DVD-uri cu 

filme didactice), aparate, truse si echipamente, modele, material grafic ( planșe, mape cu 

imagini, scheme și fișe pentru formarea și  dezvoltarea capacității de receptare și exprimare 

orală și scrisă,) jocuri didactice, programe informatice. 
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Toate bunurile de capital fix, mijloace fixe și obiecte de inventar sunt evidențiate pe locuri de 

folosință în inventarul școlii. Mobilierul din sălile de clasă 6  este corespunzător vârstei și 

dezvoltării fizice a elevilor având în vedere numărul acestora, caracterul activității, destinația 

încăperilor și  corespund scopului stabilit. Pentru a nu constitui un factor de risc pentru sănătatea 

elevilor, mobilierul este rezistent, poate fi spălat și dezinfectat, având suprafețe netede, fără 

colțuri și muchii ascuțite. Amplasarea în clase nu împiedică circulația. Configurația sălilor de 

clasă vine pe fondul unei abordări pedagogice tradiționale, care este întărită de lipsa unor 

alternative privind spațiile fizice. 

Ca în fiecare an, și în anul școlar 2020-2021 au existat  planificări riguroase la nivelul şcolii, 

întocmite în corelaţie cu documentele şcolare pentru utilizarea sălilor, laboratoarelor, a 

celorlalte spaţii folosite în procesul didactic.  

  

 Fig.35: Imagini cu noile lucrari de investitii din 2020-2021 

                                                           
6 Reglementările privind mobilierul din sala de clasă sunt stipulate în Hotărârea de Guvern nr. 1955 pentru aprobarea 
Normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor. 
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            Fig.36 : Imagini din școală  

 

Relevantă pentru această perioadă este activitatea susținută în combaterea cazurilor de gripă din 

perioada epidemiilor din iarnă, a infectarilor cu Covid 19, o bună monitorizare a certificatelor 

medicale, ș.a., conform procedurii de asigurare a serviciilor medicale. 

Există  fișe cu tipuri / clasificări de servicii medicale oferite precum și rapoarte care atestă 

activitatea desfășurată. 

Pentru promovarea și menținerea stării de sănătate a elevilor, precum și a cadrelor didactice sunt 

impuse prin ROFUIP-ul Colegiul Național Pedagogic “Carmen Sylva”, următoarele obligații: 

o Formarea și fixarea deprinderilor de igienă la elevi, asigurându-se materialele necesare 

pentru igiena individuală a acestora. 

o Controlul periodic a igienei individuale la elevi, a stării de curățenie a îmbrăcămintei și a 

lenjeriei de pat. 

o Interzicerea utilizării pentru alte activităti, a personalului care lucrează în blocul alimentar 

sau care manipulează alimentele. 

o Interzicerea folosirii elevilor la activități de intreținere igienică a grupurilor sanitare, precum 

și la unele activități în cadrul cantinei. 
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o Prezentarea personalului adult  la controalele medicale la angajare , periodice și la imunizări, 

precum și la instruirea în problemele igienico-sanitare, potrivit programelor stabilite de organele 

sanitare. 

o Programarea copiilor și tinerilor la efectuarea examinărilor medicale de bilant al stării de 

sănătate, la controalele medicale periodice și la imunizări. 

o Anunțarea cazurilor suspecte de boală transmisibilă în termen de 24 de ore de la depistare și a 

oricăror cazuri de îmbolnăvire acută provocată de consumul sau de inhalarea substanțelor toxice, 

precum și a cazurilor suspecte de toxiinfecții alimentare. 

o Prezentarea elevilor la triajele epidemiologice după fiecare vacanță școlară. 

o Asigurarea activității educativ-sanitare 

In anul 2020-2021 sistemul de încălzire în sălile de clasă a asigurat o temperatură de 18–20°C. 

Toate încăperile din școala noastră pot fi ventilate natural, prin ferestre mari care asigură și un 
iluminat natural direct. Zgomotul nu depășește 35 decibeli.   

In anul școlar 2020-2021 în cadrul școlii noastre au existat preocupări în mod continuu pentru 
îmbunătățirea dotării spaţiilor şcolare. Sursele de finanțare au fost atât cele din bugetul local, din 
venituri proprii- declarația 230 (dirijarea celor 2%)- , de la ONG-uri, societăți comerciale și 
Asociația de părinți, cât și prin proiecte educaționale finanțate din surse interne sau europene ( 
Erasmus+). 
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III. Capacitate instituțională 

III. 1. Politici și strategii manageriale 

In corelare cu OG1 al ISJ Timis Promovarea unor politici educaționale solide bazate pe nevoile 
sistemului, precum și cu direcția prioritară de acțiune privind transparența decizională.  

    S-au  îndeplinit următoarele activități:  
 comunicarea actelor normative și a modificarilor legislative în cadrul colectivului prin 

grupul yahoo al profesorilor,  
 elaborarea și promovarea ofertei educaționale, 
 intervenții și acțiuni pentru  încurajarea participării și a inițiativei pentru optimizarea  

funcționării culturii organizaționale în cadrul Colegiului National Pedagogic „Carmen 
Sylva „Timișoara, s.a.  

In corelare cu OG2 al ISJ Timis Asigurarea de șanse egale in vederea accesului tuturor copiilor 
la educație precum și cu direcția prioritară de acțiune privind promovarea unui învățământ 
deschis, performant și eficient:  

  s-a realizat o repartiție alfabetică a elevilor în clasele pregătitoare;  
 s-au asigurat servicii de orientare și consiliere pentru elevi;  

 

Fig. 37: Evoluția procentului de elevi înscriși în clasa pregătitoare 

Urmărim cu atenție deosebită evoluția procentului de elevi înscriși în clasa pregătitoare din total elevi 

ciclul primar, deoarece acest procent influențează direct ocuparea sălilor de clase cât și politica de 

personal. Se constată că procentul de 17% pentru anul școlar  în curs  echilibrează nivelurile înregistrate 

21

%

79

%

2016-2017

Clasa pregatitoare

Total ciclul primar

12%

88%

2017-2018

Clasa pregatitoare

Total ciclul primar

17

%

83

%

2018-2019

Clasa pregătitoare

Total ciclul primar

17

%

83

%

2019-2020

Clasa pregatitoare

Total ciclul primar
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în ultimii doi ani școlari, respectiv 21% și 12%, ca atare, putem asigura, la limită ,în continuare un singur 

schimb în cadrul unității școlare. 

Există cabinet în care activează un profesor consilier pedagogic cu normă întreagă.  

 

 Fig. 38: Imagini din cabinetul de consiliere psihopedagogică 

Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică LA DISTANȚĂ pentru 
preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice, la solicitare 

 
Număr activități individuale 51 

Număr activități de grup 87 

 
Nr. 

crt. 
Activitatea 

Număr 
activități 

1 Activități de autocunoaștere/ intercunoaștere 10 

2 Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităților emoționale şi de comunicare 27 

3 Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității 15 

4 Orientarea carierei 25 

5 Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen 10 

6 Activități metodice 5 

  
Nr. 
crt. 

Aplicația Utilizare 

1 E-mail da 

2 WhatsApp da 

3 Zoom da 

4 Google classroom da 

5 Google meet da 

6 Livresq Livresq 

7 Skype Skype 

8 Alte aplicații Wordwall, Padlet 

 

d. 
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Nr. 
crt. 

Tipul activității Număr 
activități 

1 
Elaborarea și transmiterea de materiale suport de specialitate pentru cadrele didactice, utile în 
activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru preșcolari/elevi și pentru părinți/tutori ai acestora 

15 

2 
Consilierea față în față și/sau la distanță a părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire 
la orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES 

1 

3 
Asigurarea suportului metodologic inspectoratelor școlare în elaborarea planului de intervenție 
educațională 

1 

4 
Sprijinirea aplicării mecanismelor de colectare a feedback-ului de la elevi, părinți/tutori, cadre 
didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea și desfășurarea activităților suport 
pentru învățarea online 

1 

Obs. 
Aspecte semnificative ale activității din perioada 01 septembrie 2020 - 31 august 2021,  care 
nu au fost surprinse în prezentul raport 

- 

 

 
CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

 Număr de beneficiari  
 

Număr de persoane 

distincte care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

An școlar 2020-2021 - - 5 14 5 7 

 

Date statistice   

 

Nr. 
crt. Activităţi desfăşurate conform Registrului 

de activităţi de la cabinetul de asistenţă 
psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. elevilor consiliaţi 
individual 

Nr. părinţi 
consiliaţi 
individual 

Nr. cadre didactice 
consiliate 
individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 
dezvoltare personală  3 1 1 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullying-ului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv cu 
copiii cu CES) 

5 1 1 

Managementul învăţării/ dezvoltare 
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/ abandonului  școlar) 

3 1 1 

Orientarea carierei  6 1 3 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  2 1 1 
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(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
- altele =    
***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 
 

2 
 
 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 

mare frecvenţă înregistrată în unitatea 
dvs. 

 
(Ierarhizați problematica/ cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de 
la 1 la 10, acordând 10 puncte problemei 

cu cea mai mare frecvență și 1 problemei 
cu cea mai mică frecvență) 
 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 
dezvoltare personală  8 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 
abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullying-ului în spațiul 
școlar, a violenței domestice, a dificultăților 
de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

9 

Managementul învăţării/ dezvoltare 
cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

7 

Orientarea carierei  10 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se 

include prevenirea consumului de substanțe 
cu risc, a traficului de ființe) 

6 

- altele =  

3 Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea 
şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

3 1 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la 
muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea 
şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

  

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea 
şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 
psihopedagogică 

- - 
  (se corelează cu cazurile raportate la managementul învățării ) 

 

 CONSILIERE DE GRUP 

       Număr de beneficiari 
 

Consili

ere de 

grup în  

    

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
preșcolari 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
cadre 

didactice 

-  -   - -  - -   1 15  1   30  1 5  
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Activităţi de consiliere de grup 

 
Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   
(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș. a.) 

Număr 
total 

activități  

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

  Orientarea carierei (cls.VIII) – proiect De la vis la realitate 

 
2 48   

 Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă 

 
3 90  

 Autocunoaștere și intercunoaștere 

 

 

3 90  

 Orientarea carierei – cls. Xi - XII 

 
3 60  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 
didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 
invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

 
 Optimizarea relației profesor – elev în mediul online  1 5    

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 
(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

   Optimizarea relației părinte – elev- profesor în mediul online 1 30  

 

PROGRAME DE CONSILIERE DE GRUP 

 

Tematica abordată  
Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu 
elevii  

Număr 
total progra

me 

Număr total  
beneficiari 
programe  

Unitatea/unitățile de 
învățământ în care s-a 
desfășurat programul 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  
 1 90  

Colegiul Național 
Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara  

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 

bullying-ului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

1 90  
Colegiul Național 

Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara  

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității          (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 
 1 30  

Colegiul Național 
Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara  

Orientarea carierei  
 2 108  

Colegiul Național 
Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara  

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

ființe) 
 1 30  

Colegiul Național 
Pedagogic “Carmen 
Sylva” Timișoara  
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      Detalierea programelor de consiliere de grup 

 
Nr. 

crt. 

Titlul 

programului de 

consiliere de grup 

a elevilor 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

Unitatea/unitățile 
de învățământ în 

care s-a 

desfășurat 
programul 

  
De la vis la 
realitate 
Viitorul meu 

Urban 

Clasa 
VIII 

Clasa 
XII 

15 108 
 
 

Colegiul Național 
Pedagogic 
“Carmen Sylva” 
Timișoara  

Nr. 

crt. 

Titlul 

programului de 

consiliere de grup 

a părinților 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

Unitatea/unitățile 
de învățământ în 

care s-a 

desfășurat 
programul 

 
Optimizarea 
relației părinte – 
elev- profesor 

Urban 
Părinții 
elevilor 
cls. IX 

2 30 

 Colegiul Național 
Pedagogic 
“Carmen Sylva” 
Timișoara  

Nr. 

crt. 

Titlul 

programului de 

consiliere de grup 

a cadrelor 

didactice 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup 

țintă 

Durata 
(număr 
ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

Unitatea/unitățile 
de învățământ în 

care s-a 

desfășurat 
programul 

 
Optimizarea 
relației elev - 
profesor 

Urban  2 5 

 Colegiul Național 
Pedagogic 
“Carmen Sylva” 
Timișoara  

 

 

Proiecte și programe de prevenire a consumului de substanţe ilegale şi a produselor 
etnobotanice / an școlar 2020-2021 

Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 
 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   1  
Număr de elevi consiliaţi individual 1 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 30 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) -  
Număr de cadre didactice consiliate  2 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere  1 

 

 

Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, 
alte instituţii (numeric): 
 

a) ca organizator   
- 

b) ca participant 
Sondarea opțiunilor școlare ale elevilor din clasa a VIII-a; 
situația abandonului școlar 
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Deasemenea, activitățile de susținere și de dezvoltare personală a elevilor, cuprind următoarele  
tipuri de intervenții: 

 recuperare pentru elevii cu tulburări emoționale, tulburări de limbaj prin activități 

remediale, consiliere, alte activități specifice; 

 activități de dezvoltare pentru elevii capabili de performanță; 

 activități de încurajare a lecturii independente; 

 autocunoaștere, intercunoaștere prin activități de dezvoltare emoțională și socială; 

 activități practic-aplicative pe diferite domenii( arte, științe, tehnologii, sport, etc.); 

 proiecte tematice, propuse de către elevi sau părinți, cadre didactice,etc.; 

 activități fizice și mișcare; 

 drumeții/excursii/vizionări de spectacole și altele asemenea. 
 

 

In corelare cu cadrul OG5 al ISJ Timis Asigurarea siguranței în școli printr-o strânsă colaborare cu 

factorii de drept și desfășurarea unor acțiuni pentru prevenirea si reducerea violenței, s-au avut in vedere 

activități de educare a elevilor în spiritul prevenirii și combaterii violenței prin proiecte și programe de 

prevenire a consumului de substanţe ilegale şi a produselor etnobotanice , prin atragerea de parteneri din 

rândul organizațiilor specializate în domeniu, pentru creșterea siguranței în școală.  

 

Fig. 39 : Activități de combatere a violenței și a consumului de droguri desfășurate impreună 

cu Jandarmeria si Poliția Națională  la cls. a IX-a și a XI-a. 
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In corelare cu OG6 al ISJ Timiș Stimularea parteneriatului public privat, intre scoală și 

sociatatea civilă, asociații profesionale, precum și consolidarea comunicării cu părinții elevilor, 

s-au introduc in planul managerial activități de ameliorare a comunicării și facilitarea accesului 

la informații, de implicare a partenerilor educaționali in actul decizional, de promovare a 

imaginii pozitive a școlii în comunitate.  

Parteneri 

 

 

 

 

UVT

UPT

Institutul 
de 

medicină 
legală

Centrul 
cultural 
German

Observat
orul 

astronom
ic

Casa Adam 
Muller 

Guttenbrun

Teatrul 
German 

Timișoara

Serele 
Horticole 
Timișoara

Muzeul 
Banatului

Opera 
Română 

Timișoara

Librăriile 
Cărturești

Teatrul 
Maghiar 

Timișoara

Serele 
Horticole 
Timișoara

Fabrica 
Coca-Cola

Muzeul 
Banatului

Centrul 
Cultural 
German

Conti Tech

Biblioateca 
Județeană 

Timiș

Iulius Mall

Experiment
arium 

Facultatea 
de 

Medicină 

Faultatea 
de 

Farmacie
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Fig. 40: Parteneri ai Colegiului Național Pedagogic Carmen Sylva Timișoara 

In corelare cu OG7 al ISJ Timiș Asigurarea calității in educație prin programe/proiecte de 

cooperare si dezvoltarea parteneriatelor comunitare, in anul școlar 2020-2021 am continuat 

obiectivele specifice din PDI și s-au introdus în planul managerial activități de atragere de 

fonduri, de extindere si eficientizare a parteneriatului educațional,de valorificare a experiențelor 

pozitive si a exemplelor de bună practică, precum și de asigurare a respectării legalității in 

domeniul proiectelor cu finanțare. 

Nr. 

Crt. 
Proiecte Erasmus + în derulare și proiecte nou castigate în anul școlar 2020-2021 
Proiect 

Erasmus+   

Power of 

Words 

KA229-

E83AAFC3 

2018-1-BE02-

KA229-

046849_2 

 

Proiect 

Erasmus+ 

Hand to 

hand with 

CLIL2018-1-

PL01-KA229-

050582_4 

 

Proiect 

Erasmus+ 

 Our 

European 

Literary 

Routes 

 2019-1-

PL01-KA229-

065473_2 

 

Proiect  

Erasmus+ 

Together in 

our diversity 

2019-1-ES01-

KA229-

064643_3 

 

Proiect 

Erasmus+ 

Just in time 

2020-1-

RO01-KA101-

079675 

Proiect 

Erasmus+ 

Learn from 

the past to 

build a 

greener future 

 

2020-1-PL01-

KA229-

081712_5 

Val. 32444 

eur. 

80% 

25955.20 euro 

Proiect 

Erasmus+ 

Mi lugar en el 

mundo ser 

ciudadanos 

activos en una 

Europa de 

cambios 

2020-1-IT02-

KA229-

078984_3 

Val. 29578 

euro 

80% 

23662.40 euro 

1.09.2020-

31.08.2022 

A
cr

e
d

it
a

re
 

 

Biblioteca 
Centrală 
Universit

ară 

Tipografii
: 

Eurostam
pa, 

Mirton 

Casa 
Tineretul

ui 

Centrul 
Cultural 
Francez 

Inspector
atul de 
Poliție 

Judetean 
Timis 

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

35 

 

 

 

 

Fig. 41: Imagini din derularea virtuală sau fizică a diverselor proiecte educative 
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III.2. Managementul procesului de predare- învățare-evaluare 

 

In anul școlar 2020-2021, cadrele didactice  au aplicat sistematic metodologii didactice centrate 

pe educabili şi pe grupul de educabili. Astfel: 

  a fost încurajată iniţiativa şi autonomia educabililor prin mărirea proporţiei activităţilor 

de învăţare autoconduse de către aceştia (proiecte individuale/ de grup, cu temă la alegerea 

elevului etc.)  

  S-a utilizat sistematic  învăţarea prin cooperare, învăţarea bazată pe proiect şi a altor 

metodologii care pun accent pe cooperarea între elevi, cum este, de  exemplu utilizarea 

tehnologiei informatice la orele de curs alocate celorlalte discipline - în afara celor de 

specialitate ( în acest sens avem preocupări de dezvoltare continuă) . 

 Proiectarea documentelor de planificare, s-a realizat așa cum activitatea operațională a 

impus-o, respectiv Regulament Intern, schema orară, asistențe la ore, graficul serviciului pe 

școală, plan de școlarizare, programe de cooperare și parteneriate, tematica și graficul 

sedințelor consiliului profesoral, registrul de procese verbale, materiale prezentate, proiecte 

curriculare care se dezvoltă în școală, documentele cadrelor didactice privind proiectarea și 

evaluarea ( proiectarea anuală, planificări calendaristice semestriale, proiecte ale unităților de 

invățare, instrumente de evaluare), documente ale coordonatorului de proiecte și programe 

educative ( programul activităților extrașcolare, proiectarea activităților la nivelul comisiei 

diriginților), documentele consiliului clasei ( componența, procese-verbale ale sedințelor de 

lucru, rapoarte de analiză a activității), documente ale consiliului elevilor ( component, 

programe, regulament, raport de analiză a activității),  documente ale Consiliului 

reprezentativ al părinților ( componența, programe, regulament, procese verbale ale 

sedințelor cu părinții, raport de analiză al activității), documentele bibliotecarei ( program de 

activitate anuală/semestrială, registrul de organizare a fondului de carte, evidența 

activităților, registrul de evidență a cititorului/fișă de cititor). Stabilirea orarului/ programului 
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de studiu al elevilor, s-a realizat în conformitate cu normele de igienă specifice pentru nivelul 

de vârstă al elevilor.  

 Proiectarea s-a făcut și în corelație cu activitățile ISJ Timis. De exemplu planificarea 

activităților metodice, astfel încât tot să crească numărul cadrelor didactice din școala noastră 

care participă la lectii demonstrative, referate, prezentări de lucrări  în reviste școlare și 

simpozioane locale și regionale. In anul școlar 2020-2021, în cadrul școlii noastre s-a înțeles 

faptul că promovarea incluziunii și predarea din perspectivă incluzivă necesită o viziune largă 

și competențe specifice pe care trebuie să le posede toate cadrele didactice, nu doar, cum se 

crede în mod eronat, cele care asistă direct un copil cu cerințe educaționale speciale.  

Corpul profesoral din cadrul Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara cunoaște 

faptul că diversitatea este prezentă în grupurile de elevi la toate nivelurile de educație și că 

abordarea diferitelor cerințe ale elevilor este ceea ce marchează fundamental noile tendințe în 

educație. Astfel pornind de la elementele educației incluzive (copiii sunt diferiți; toți copiii pot să 

învețe; diferite abilități, vârste, genuri, etnii, mărimi, condiții sociale etc.; sistemul se schimbă 

pentru a se potrivi copilului) actiunile concrete pentru implementarea educației incluzive de 

calitate prevăzute prin PDI-ul școlii sunt ghidate de interesul superior al elevului: toți elevii sunt 

respectați ca indivizi; toți elevii au dreptul să învețe într-un mediu pozitiv, prietenos; mediul 

comun de învățare, inclusiv curriculumul și instruirea, este structurat și adaptat astfel încât toți 

copiii să își valorifice întregul potențial; evaluarea învățării elevilor se realizează prin diverse 

modalități, este autentică, adecvată, relevantă și suficient de frecventă pentru a furniza informații 

privind evoluția elevilor; toți elevii beneficiază de un spectru larg de programe, servicii, resurse, 

care respectă obiectivele individuale și cerințele lor educaționale, contribuie la dezvoltarea 

cognitivă, socială, psihologică, culturală; sunt construite parteneriate cu părinții și grupurile 

comunitare; expertiza acestor grupuri este valorificată; sunt puse în aplicare măsuri sistematice 

ce au ca scop prevenirea, evaluarea și identificarea timpurie a cerințelor speciale, precum și 

intervenția bazată pe dovezi. 

 

 

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

38 

 

 

  III. 3.Oferta curriculară, Programe de studiu, C.D.L.Opționale 

 Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană 2015-2020, Polul de Creștere Timișoara, are 

într-unul dintre  obiectivele  strategice  Asigurarea unui mediu social intercultural, coeziv și 

dinamic, favorabil progresului și incluziunii.  

 

Din această perspectivă, finalităţile Colegiului National Pedagogic “Carmen Sylva” propun 

formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea 

propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială. 

Toți membrii colectivului participă la alcătuirea și promovarea  ofertei educaționale a școlii 

noastre- promovarea fiind realizată prin acțiuni de tipul discuțiilor directe cu părinți, elevi, 

membrii ai comunității, dar si prin intermediul site-ului școlii, a materialelor publicitare 

prezentate la tțrgul liceelor și în retele sociale de social-media ( face-book, twitter,s.a) . Oferta a 

fost definită în concordanță cu cererile beneficiarilor relevanți. Colegiul Național Pedagogic 

“Carmen Sylva” Timișoara oferă formare inițială pentru două filiere: vocațională și teoretică. In 

cadrul primei filiere, profilul Pedagogic asigură, în formare inițială, specializarea Invățător -

educatoare, iar profilul Teologic orthodox, specializarea Teologie ortodoxă - eclesiarh. Pe filiera 

teoretică, funcționează următoarele specializări: Matematică-informatică și Filologie, engleză 

intensiv. La finalizarea ciclului liceal, absolvenții școlii dobândesc, pe lângă diploma de 

bacalaureat, certificate/ atestate de calificare profesională pentru următoarele profesii: învățător-

educator, operator calculatoare , cântăreț bisericesc, etc. O particularitate a instituției noastre este 

faptul că această școală este o unitate de aplicație. La toate clasele și la toate nivelurile de studiu, 

se desfășoară practica pedagogică a elevilor și studenților care se pregătesc pentru cariera 

didactică. Liceul Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara este unica școală din județul Timiș, din 

filiera vocațională, care promovează cele două profiluri vocaționale: pedagogic și teologic 

ortodox; 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

                    - diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala,  

                    - proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 
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                    - dotarea existentă  în școlală  

                    - personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 

 

 

Fig. 41: Oferta educațională în cadrul  ciclului liceal al Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara 
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 Ziua Porților deschise în unitatea noastră școlară s-a desfășurat anual în luna martie.  

 Un alt eveniment de marketing la care participăm anual pentru promovarea ofertei 

educaționale este Târgul Liceelor. 

 In fiecare an în luna octombrie, sărbătorim Ziua Colegiului Național Pedagogic “Carmen 

Sylva” Timișoara, ocazie cu care ne intalnim cu fosti absolvenți, foste cadre didactice, 

reprezentanți ai comunității locale si ai instituțiilor partenere,ș.a. 

 Diseminăm oferta educațională prin mijloace mass-media, participări la seminarii si 

conferințe, etc. 

 Suntem membrii ai Asociației Nationale a Liceelor și Colegiilor Pedagogice din 

România. 

 

 
Fig. 42: Pliantul de oferta educațională utilizat in anul scolar 2020-2021 

Curriculum-ul la decizia şcolii a reprezentat, de la început, o soluţie de adaptare a ofertei 
generale la particularităţile şi aspiraţiile elevilor din cadrul Colegiului Național Pedagogic 
“Carmen Sylva” Timișoara.  

Curriculum la decizia şcolii (CDŞ) constituie ansamblul proceselor educative şi al 
experienţelor de învăţare pe care Colegiului Național Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara le 
propune în mod direct elevilor săi în cadrul ofertei curriculare proprii. La nivelul planurilor de 
învăţământ, CDŞ reprezintă numărul de ore alocate şcolii pentru construirea propriului proiect 
curricular. 

Prin oferta curriculară de CDŞ se asigură cadrul pentru susţinerea unor performanţe 
diferenţiate, a unor nevoi şi interese specifice de învăţare ale elevilor. Această cerinţă are un 
anumit caracter de generalitate, deoarece în alocarea resurselor de timp intervin foarte mulţi 
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factori care abat traseul reglementat metodologic spre soluţii care, de regulă, au în vedere în mod 
preponderent completarea normelor. 

Curriculum-ul la decizia şcolii poate fi concretizat, pe niveluri de învăţământ, în mai 
multe forme diferite: 
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III.4.Rezultatele învățării 
 
In anul școlar 2020-2021 s-au realizat planificările activităţilor de evaluare ( iniţiale, curente, 
finale) la nivelul  catedrelor. 

S-au realizat activităţile de evaluare pe baza standardelor naţionale în vigoare. A fost încurajată 

sistematic  iniţiativa şi autonomia educabililor prin mărirea proporţiei activităţilor de învăţare 

autoconduse de către aceştia (proiecte individuale/ de grup, cu temă la alegerea elevului etc.) 

 S-au înregistrat activităţile de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare. S-a utilizat 

sistematic  învăţarea prin cooperare, a învăţarea bazată pe proiect şi a altor metodologii care pun 

accent pe cooperarea între elevi, cum este, de  exemplu utilizarea tehnologiei informatice la orele 

de curs alocate celorlalte discipline - în afara celor de specialitate ( în acest sens avem preocupări 

de dezvoltare continuă). 
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In școala noastră se aplică sistemul de notare prevăzut de legislaţia în vigoare. Cadrele didactice 

folosesc cu precădere stimulente pozitive ( lauda, încurajarea, antrenarea, etc.). Autoevaluarea și 

interevaluarea elevilor sunt folosite sistematic în activități de învățare, iar evaluările sumative 

sunt valide și fidele. 

Există  criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora privind succesul 

şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul şcolar şi 

consecinţele acestuia. 

S-a urmărit traiectul şcolar şi profesional ulterior cel puţin pentru un eşantion reprezentativ din 

rândul fiecărei promoţii de absolvenţi. 

Se urmărește constant evoluţiei performanţelor şcolare utilizând sistemul naţional de indicatori 

privind educaţia. 

S-au realizat raportările solicitate de instituţiile abilitate prin lege (din cadrul sistemului de 
învăţământ şi din afara acestuia). Calitatea educației pe care școala o oferă elevilor săi este 
evaluată în primul rând, prin rezultatele pe care aceștia le obțin la evaluările sumative realizate 
prin: 

 Rezultate la simularea exaenului de Evaluarea Națională pentru clasa aVIII-a 
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 Rezultate Evaluare Natională 
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 Rezultate la examenul de bacalaureat 

 

 

 

  

IV. 5.SITUAȚIA LA INVĂȚĂTURĂ 

 

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

54 

 

 

 

Fig. 43: Evoluția mediilor de admitere liceu/specializări în perioada 2016-2021 

 

 

                                                          III. 6.FRECVENȚA 

Anul școlar 2020-2021 a fost marcat de prezența virusului Covid 19 și instalarea stării de 
urgență, cu tot cortegiu de necazuri în ceea ce privește continuitatea anului școlar cu prezență 
fizică la școală. In aceste conditii, s-a pus accentul pe menținerea stării de sănătate si acumularea 
materilei pentru clasele ciclurilor terminale. 
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IV. Eficacitate educațională 

IV.1.Managementul performanței 

 

 

In anul școlar 2020-2021 au fost coordonate și monitorizate activități de pregătire suplimentară 
care s-au desfășurat atât pentru activitatea remedială și de pentru performanță. De exemplu :  

- activităţile de consolidare şi formare a unor priceperi şi deprinderi (activităţi în care se 
reactualizează cunoştinţele predate sub altă formă) au constat în întâlniri cu scriitori, în 
cadrul parteneriatelor; 

- pregătire suplimentară pentru examenul de Evaluare Națională cu elevii clasei a VIII-a 
și a VIII – a ; 

- derulare activități de pregătire a elevilor pentru exmenele de evaluare de tip Cambridge. 

- activități de pregătire a examenului de admitere in clasa aV-a intensiv engleză. 
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IV.2.REZULTATE LA OLIMPIADE SI CONCURSURI ȘCOLARE 
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IV.3. Managementul carierei, perfecționare continuă, training și autodezvoltare 

Analiza SWOT 

                          PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în domeniul formarii 

rofesionale continue ineducaţie;  
 Coerență si continuitate in formarea inițială continuă; 
 Centrarea managementului şcolar pe obiective strategice şi 

pe obţinerea de rezultate superioare; - dezvoltarea unei 
culturi organizaţionale pozitive și a unui climat de lucru 
motivant; 

 Managementul şcolar şi instituţional s-a realizat de o 
manieră activ participativă şi democratică, fapt care a 
permis promovarea iniţiativelor cadrelor didactice şi a 
marcat un vizibil salt spre profesionalism; 

 Din totalul cadrelor didactice, 98% sunt titulari 
 Prevederi bugetare la capitolul Formare profesională în 

bugetul școlii;  
 Imbunătăţirea sistemului de diseminare a informaţiilor cu 

privire la şcoala şi activităţile ei specifice; 
 Valorificarea de către școală a oportunitățior și cadrul 

instituționalizat de formare continuă; 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Numar relativ  mic de formari profesionale 
continue  raportate la resursele umane ale școlii; 

 Deschiderea interdisciplinară este modestă. 
 Procedurile de monitorizare și evaluare internă 

specifice evaluării rezultatelor activităților 
extrașcolare  trebuie revizuite; 

 Supraîncărcarea unor membri ai personalului; 
 Realizarea unor acţiuni în salturi, în funcţie de 

termenele limită stabilite prin planul operaţional 
şi cel strategic 

 Nu există ofertă de formare continuă prin proiecte 
pentru personalul didactic auxiliar; 

 Insuficiența manifestare a inventivităţii şi 
creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în 
vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a 
elevilor 

 Neimplicarea corespunzătoare a cadrelor 
didactice în atragerea în viaţa şcolii a membrilor 
comunităţilor locale (părinţi, autorităţi publice, 
agenţi economici etc);  

 Diversificarea programelor de pregătire 
profesională în raport cu nevoile existente la 
nivelul unității de învățământ   

 Eficientizarea activității de perfecționare a 
personalului didactic și didactic auxiliar 
 

 
 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Bune relații parteneriale , cu ISJ, CCD, etc. 
 Promovarea unui cadru legislativ care încurajează 

iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali; 
 Creşterea numărului de programe europene adresate 

educaţiei 
 Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social cu școli 

europene 
 

 - instabilitatea economică;  
- actualul cadru legislativ cu privire la 
formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor 
nu permite o decizie reală a conducătorilor 
unităţilor de învăţământ într-un mod 
stimulativ şi coerent;  
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Formele / activitățile de dezvoltare profesională în cadrul școlii noastre 

 

 Studiu individual, dezbateri în grup, sesiuni metodico-științifice de comunicări 
 Simpozioane/conferințe, schimburi de experiență, parteneriate educaționale pe probleme de  

specialitate/psihopedagogice   
 Elaborare și prezentare de referate cu conținut de specialitate, didactic sau psihopedagogic 
 Recenzii și prezentări de carte 
 Elaborare și valorificare a unor proiecte de cercetare realizate individual sau în echipă  

Activități practice cu rol demonstartiv sau aplicativ 
 Vizite de studiu în instituții culturale, biblioteci, muzee din țară sau străinătate, mese rotunde, 

ateliere teoretice și practice, discuții despre probleme de actuialitate, tabere, cercuri, proiecte 
inițiate de organizații  

  Stagii de informare științifică de specialitate în domeniul științei educației 
  Forme de perfecționare prin corespondență 
 Cursuri organizate de instituții de învățământ superior, societăți științifice, organizații 

profesionale   
 Programe și activități de perfecționare a pregătirii științifice, psihopedagogice și didactice 
 Cursuri de pregătire a examenelor de obținere a gradelor didactice 
 Programe de conversie profesională 
 Studii corespunzătoare unei alte specializări din alt domeniu de licență 
 Activități metodico-științifice și psihopedagogice 
 Stagii periodice de informare științifică de specialitate în domeniul științelor educației 
 Cursuri de perfecționare a pregătirii de specialitate, metodice și psihopedagogice 
 Cursuri de formare în vederea dobândirii de noi competențe conform standardelor de 

pregătire specifice   
 Cursuri de pregătire și perfecționare pentru personalul de conducere, de îndrumare și control 
 Cursuri postuniversitare de specialitate 
 Stagii de studiu și documentare, realizate în țară sau în străinătate 
 Programe de formare continuă acreditate sau avizate 
 Studii universitare de masterat, doctorat 
 Programe de perfecționare științifică, didactică și psihopedagogică pentru dobândirea unor 

competențe complementare care diversifică gama activităților prestate de personalul didactic, 
respectiv consiliere educațională și orientare în carieră, asistență socială  Cursuri specifice de 
pregătire și perfecționare pentru personalul didactic auxiliar: secretariat, birotică, tehnică de 
calcul, arhivare, comunicare, biblioeconomie, asistență socială, psihologie școlară, prim 
ajutor, sănătate și securitate a muncii, PSI și ISU, prevenire și combare a violenței și 
comportamentelor nesănătoase în mediul școlar. 
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Perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul școlii noastre trebuie să îndeplinească funcţia de 
reglare-autoreglare a activităţii didactice şi extra didactice, de dezvoltare profesională 
profesionalizată, de inovare a practicii şcolare într-un anumit spaţiu de instruire şi situaţii 
educative, de stimulare a creativităţii cadrelor didactice şi a elevilor, de investigare a activităţii 
şcolii. 

In anul școlar 2020-2021 s-au asigurat la nivelul școlii noastre condițiile de participare a cadrelor 
didactice la examenele de definitivare în învățământ și obținerea gradelor didactice prin 
consilierea cadrelor didactice și  monitorizarea inspecțiilor curente și speciale făcute în acest 
scop.  

Cadrul legislativ de perfecţionare a cadrelor didactice  

- Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011)  
- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar (OMECTS nr. 
5561/2011) 
 - Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul 
preuniversitar 
 - Metodologia privind recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale care ocupă funcţii de 
educatoare, institutori, maistru-instructor, antrenor (OMECTS nr. 5484/2011) 

-Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 
transferabile (OMECTS nr. 5562/2011)  
- Metodologia de acreditare şi evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a 
programelor de formare oferite de aceştia (OMECTS nr. 5564/2011) 

Tinta Obiective 

 

 
 

Stimularea dezvoltării 
personale prin acces la 

resursele de instruire pe 

tot parcursul vieţii 
 

 
 Obținerea gradelor didactice ca momente referențiale ale 

personalizării evoluției în cariera didactică și nu ca etape ale 
îndeplinirii unor criterii formale de vechime în activitate. 

 Asigurarea continuității dinamice profesionale prin parcurgerea 
unor programe de formare care să răspundă atât programelor 
induse de evoluția sistemului de invățământ, cât și conștientizării 
individualizate a nevoilor de evoluție in carieră. 

 Perfecţionarea curentă: 
 Desfăşurarea de activităţi de dezvoltare profesională pe arii 

curriculare / catedre , pe cercuri pedagogice;  
 Participarea cadrelor la cursuri /programe de formare realizate de 

diferiţi furnizori de programe educaţionale acreditaţi de MECȘ. 
 Valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au urmat 

cursuri de formare prin exemple de bună practică profesională .  
  Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în cadrul 
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asistenţelor şi interasistenţilor realizate la ore.  
 Perfecţionarea prin grade didactice: 

- Participarea cadrelor didactice la concursurile pentru obţinerea 
gradelor didactice, ca reflectare a a progresului în formare / 
dezvoltarea competenţelor profesionale.  
- Stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de aprofundare a 
specialităţii.  
- Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în cadrul 
inspecţiilor speciale şi în specialitate realizate la ore.  

 Perfecţionarea periodică: 
Participarea cadrelor didactice la programe acreditate de perfecţionare 
pentru acumularea într-o perioadă de 5 ani a 90 de credite profesionale 
transferabile.   

 Reconversia profesională: 
La propunerea şi în funcţie de nevoile şcolii 
 

 

 

Participarea cadrelor la cursuri /programe de formare realizate de diferiţi furnizori de 
programe educaţionale acreditaţi de MECȘ. 
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IV.4. Managementul educației nonformale, activități extrașcolare 

Activităţile extracurriculare sunt o modalitate prin care elevilor li se pot dezvolta anumite 
abilități, unele competențe, într-un mod mai puțin rigid, prin folosirea unor strategii moderne, a 
unor abordări pozitive care le stârnesc creativitatea și interesul pentru un anumit domeniu. Ele 
contribuie din plin la dezvoltarea socială și la cea personală a elevului. Deși activităţile specifice 
educaţiei formale urmăresc anumite finalităţi menţionate anterior, totuși ele nu urmăresc maxima 
valorizare a unor competenţe precum: dezvoltarea unor abilităţi interpersonale, muncă în echipă, 
iniţierea și implementarea unor proiecte personale sau în echipă, deprinderi de însușire a stilului 
de învățare etc. 
Foarte important este faptul că in scoala noastră, in cursul anului scolar 2020-2021, s-au proiectat 
si realizat , direct si ulterior, on line, activități în jurul a patru tipuri fundamentale de învățare, 
care, pe parcursul vieții vor constitui pilonii cunoașterii. Aceștia fiind: 1) a învăța să înveți/ să știi 
(dobândirea instrumentelor cunoașterii); 2) a învăța să faci (să faci ceva cu ceea ce știi, să aplici 
ceea ce ai dobândit prin cunoaștere); 3) a învăța să trăiești alături de ceilalți (să accepți să trăiești 
într-o lume cu persoane diferite, să accepți diversitatea și să cooperezi cu alte persoane) 4) a 
învăța să exiști/ să fii. 
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IV.5. Activitate financiar-contabilă 
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IV.6.Analiza SWOT. Matricea PEST 

Analiza SWOT calitativă 

Tabel 1: SWOT curriculumul 

                          PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
Proiectarea și realizarea curriculumului 
 

 Activitatea de management a curriculumului școlar este 
coordonată de comisii și consilii înființate care funcționează 
conform prevederilor ROI; 

 Școala dispune de toate documentele curriculare specifice 
nivelurilor și specializărilor existente; documentele 
curricular se află, pe suport letric sau electronic, la 
personalul didactic, la secretariat (planuri de învățământ), la 
conducerea școlii, la nivelul fiecărei comisii 
metodice/colectic de catedră; 

 In ceea ce privește revizuirea perioadică a curriculu-mului, 
școala dispune de proceduri de consultare a elevilor, de 
alegere a disciplinelor opționale și poate demonstra 
consultarea tuturor elevilor de la liceu; de asemenea există 
proceduri clare, cunoscute de toți profesorii, privind 
realizarea ofertei de discipline opționale, de proiectare a 
documentelor specifice și de evaluare a acestor cursuri; 
școala dispune de dovezi pentru fiecare clasă, ale consultării 
elevilor și părinților acestora pentru alegerea disciplinelor 
opționale; 

 Programele școlare pentru disciplinele opționale, pentru 
toate clasele, respect nevoile elevilor, solicitările părinților 
și specificul profilurilor/speciali-zărilor și sunt realiste 
conform recomandărilor metodologice stipulate în ghidurile 
CNC-ISE; 

 Orarul la ciclul primar respect normele de igienă 
școlară;orarul claselor V-XII, are în vedere, pe lângă aceste 
cerințe, și alți factori precum: asigurarea valorificării  și 
utilizării eficiente a laboratoarelor și cabinetelor școlare, a 
sălilor de sport, asigurarea spațiilor școlare pentru derularea 
cursurilor, preponderant, in primul schimb ( 8-14), derularea 
activităților de practică pedagogic conform programului 
claselor I-IV, respective programul clasei pregătitoare. 

 Planificările calendaristice, proiectele unităților de învățare 
sunt realizate conform cerințelor metodologice și 
pedagogice și au în vedere particularitățile colectivelor de 
elevi, performanțele în învățare ale elevilor; documentele de 
proiectare didactică sunt realizate, de regulă, prin colaborare 
la nivelul comisiilor metodice/colectivelor de catedră; 

 La toate nivelurile de învățământ și specializări sunt 
utilizate manuale școlare aprobate de MECTS, selectarea 
acestora se face în urma consultărilor realizate la nivelul 

 
Proiectarea și realizarea curriculumului 
 

 Nu există o strategie coerentă de dezvolare și 
proiectare a curriculumului școlii; 

 La nivel liceal, datorită unor cerințe impuse de 
planurile de invățământ ( la profilul teologic, la 
profilul pedagogic, cls.IX-X), la specializarea 
matematică informatică intensive, disciplinele 
opționale sunt foarte puține sau sunt situații in care 
nici nu există; 

 Nu există manuale școlare auxiliare curiculare la 
disciplinele psihopedagogice; 

 Procedurile specifice managementului 
curriculumului sunt insuficiente și cele care sunt 
utilizate necesită revizuirea din perspectiva noilor 
schimbări care se vor impune; 

 Insuficenta utilizare a materialelor didactice, a 
tehnicii informaționale și a metodelor active in 
demersul didactic; 

 Suprapunerea cerițelor, testărilor, ceea ce conduce 
la o distribuție inegală a eforturilor elevilor; 

 Număr mic de asistențe; 
 Neconcordanța intre nivelul informațional, pe de o 

parte și materialul didactic, aparatura din dotare și 
cartea bibliografică. 

 Deschiderea interdisciplinară este modestă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluarea curriculumului/rezultate 
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comisiilor metodice/colectivelor de catedră, in funcție de 
particularitățile colectivelor de elevi; la profilul pedagogic , 
unde nu există manuale școlare pentru disciplinele specifice 
curriculumului diferențiat, profesorii realizează suport de 
curs pentru fiecare temă, suport care este multiplicat și 
distribuit elevilor; 

 La clasele ciclului primar, se utilizează sistemic diferite 
tipuri de auxiliare curriculare pentru majoritatea 
disciplinelor de studiu: caiete speciale, culegeri de probleme 
și texte, atlase, softuri educaționale, ghiduri 
metodologice,etc.; fiecare clasă dispune de o listă proprie de 
auxiliare curriculare, centralizarea lor făcându-se la nivelul 
comisiei metodice; toți elevii au auxiliare curricular proprii; 
elevii practicanți au acces la toate materialele auxiliare 
utilizate la clasa la care desfășoară practica pedagogică, prin 
procedurile specifice practicii pedagogice; 

 Există o gamă variată de auxiliare curriculare și la nivelul 
ciclului gimnazial, și liceal, parțial. Acestea sunt utilizate in 
majoritatea activităților de invățare; se asistă la creșterea 
preocupării pentru utilizarea softurilor educaționale 
cumpărate sau realizate de  cadrele didactice, a 
inregistrărilor audio sau audio-vizuale la majoritatea 
disciplinelor de studiu; 

 Parcurgerea conținuturilor invățării este corelată la nivelul 
diferitelor discipline de invățământ, pentru a se valorifica 
mai bine achizițiile dobândite la un obiect de studiu, in cazul 
activităților de invățare la alte discipline fapt constatat prin 
aplicarea procedurilor de monitorizare; 

 Strategiile didactice snt adecvate specificului fiecărei clase, 
motivației, interesului și posibilităților de invățare ale 
elevilor. La numeroase clase și discipline, indeosebi  la 
ciclul primar, în lecțiile susținute atât de invățători , cât și de 
elevii practicanți, sunt promovate metode activ-
participative, strategii centrate pe elevi; 

 In cadrul lecțiilor, la majoritatea disciplinelor de studiu se 
promovează evaluarea de tip formativ, iar în cadrul acesteia 
se utilizează deseori, metode alternative de 
evaluare:observarea comportamentului in invățare, 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea. Indeosebi, aceste 
metode sunt evidențiate in cadrul practicii pedagogice, 
elevii practicanți fiind stimulați să le utilizeze in activitățile 
practice. Rezultatele evaluării formative sunt valorificate 
systemic in proiectarea imediată a activităților, în strategiile 
diferențiate de predare- învățare. 

 La majoritatea disciplinelor, există preocupări pentru 
tratarea diferențiată a elevilor; in numeroase lecții, se 
organizează activitatea diferențiată și, în completare, acest 
demers se continuă și în activitățile de sprijin din programul 
After-school, activități la care participă și elevii 
practicanți;aceștia au atribuții diferențiate in sprijinirea 
elevilor implicați în învățare; la clasele gimnaziale și liceale, 
există documente care demonstrează derularea unor 
programe diferențiate: meditații săptămânale pentru elevii 

școlare 
 

 Procedurile de monitorzare și evaluare internă 
specifice evaluării rezultatelor școlare nu includ 
toți indicatorii de risc și rezultat și necesită 
completarea/revizuirea; 

 Există probleme în colectarea informațiilor de 
către CEAC, nefiind create proceduri specifice; 

 Mai există, chiar dacă puține, anumite disfuncții , 
la unele discipline/clase, in ceea ce privește 
notarea ritmică a elevilor, asigurarea unui număr 
suficient de note sau informarea părinților; 
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cu dificultăți în învățare, consultații pentru elevii cu 
performanțe în învățare în vederea participării la concursuri 
și olimpiade școlare sau la evaluările externe ( cls. aVIII-a, 
cls.aXII-a) 

 Informarea elevilor cu privire la progresul în învățare se 
realizează permanent astfel: aprecierile permanente pe 
parcursul lecțiilor, notarea pe parcurs și consemnarea 
notelor/calificativelor în carnete, lecții special organizate 
pentru analiza/corectarea lucrărilor de evaluare sumativă, 
discuții individuale; 

 Informarea părinților cu privire la progresul în învățare se 
realizează sistemic astfel: ședințe organizate lunar cu 
diriginții, discuții individuale, carnet de note, iar la anumite 
clase din ciclul primar prin grup de discuții on-line. 
 
Evaluarea curriculumului/rezultate școlare 

 
 Planificările calendaristice ale cadrelor didactice includ 

acivitățile de evaluare: inițială, sumativă,iar proiectele 
unităților de invățare evidențiază elementele evaluării 
formative; la nivelul fiecărui colectiv de catedră există 
planificări ale activităților de evaluare sumativă;portofoliile 
cadrelor didactice conțin diferite instrumente utilizate in 
evaluarea elevilor, specifice diverselor strategii de tip 
evaluativ utilizate la clasă; 

 Planurile managerial ale școlii și alte documente de 
planificare evidențiază demersuri de monitorizare a 
activităților de evaluare internă și activitățile specific 
organizării și desfășurării evaluărilor summative ( teze) și a 
evaluărilor externe; 

 Profesorii cunosc și aplică correct procedurile de evaluare a 
performanțelor școlare, de completare a documentelor 
școlare; la nivelul fiecărei catedre și în mapele profesorilor 
există dovezi că prpfesorii cunosc și utilizează în activitatea 
de evaluare criteriile și  baremele de notare specific 
diferitelor tipuri de evaluări externe; 

 Activitățile de evaluare , indiferent de forma lor, sunt 
inregistrate în documentele de proiectare și planificare ale 
cadrelor didactice și sunt evidențiate și in documentele de 
evidență ( condică de prezență, cataloage, etc.); 

 Documentele școlare ( cataloage, register matricole) sunt 
complet completate, verificarea periodică a acestora 
realizându-se de o comisie special constituită; rezultatele 
acesti activități de control sunt analizate în ședințele 
consiliului de administrație, urmate de măsuri adecvate; 

 Rezultatele evaluărilor naționale sunt iregistrate în 
documentele specifice compartimentului Secretariat și sunt 
raportate instituțiilor, elevilor și părinților conform 
procedurilor stipulate de legislația în vigoare sau de 
regulamentul școlii; 

 L a toate clasele se aplică sistemul de notare prevăzut de 
legislația in vigoare; există procedure ale școlii de 
monitorizare a ritmictății  notării elevilor și a corectitudinii 

 

Evaluarea rezultatelor activității 
extrașcolare 

 
 Procedurile de monitorizare și evaluare internă 

specifice evaluării rezultatelor activităților 
extrașcolare sunt insuficiente, iar cele care există 
trebuie revizuite; 

 Există probleme în colectarea informațiilor de 
către C.E.A.C., nefiind create proceduri specifice; 

 Nu există dezvoltat programul Afer-school la 
gimnaziu; 

 Nu se promovează activitățile extrașcolare și 
rezultatele acestora pe web-site-ul școlii; 

 Nu  există o strategie distinctă sau o componentă 
a PDI specifică promovării și sprijinirii 
activităților extrașcolare , respectiv dezvoltării 
unei oferte mai variate de activități extrașcolare; 

 Slaba capacitate de adaptare la dinamica 
accelerată a sistemului educațional, impusă de 
reforma învățământului in vederea adaptării la 
structurile europene. 
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încheierii situației la învățătură și purtare; 
 Anual, învățătorii și diriginții informează elevii și părinții 

acestora cu privire la cerințele programelor școlare, la 
criteriile de evaluare, la prevederile R.O.F.U.I.P. referitoare 
la evaluarea performanțelor școlare și incheierea situațiilr 
școlare; regulamentul școlii care este prezentat elevilor  și 
părinților include un sistem de recunoaștere și 
recompensare a rezultatelor școlare excepționale ale 
elevilor, precum și sancționarea comportamentelor deviante 
ale elevilor; 

 Diriginții și secretarele școlii monitorizează , anual, 
traiectul școlar și profesional al absolvenților școlii, precum 
și performanțele școlare ale elevilor, utilizând sistemul 
național de indicatori privind educația; anumiți indicatori 
sunt avuți in vedere în documentele de evaluare internă; 

 Actualizarea periodică a informațiilor privind datele 
elevilor și performanțelor acestora in Baza națională de 
dateprivind educația și raportărilesolicitate de instituțiile 
abilitate prin lege ( din cadrul sistemului de învățământ și 
din afara acestuia) sunt realizate de personalul 
compartimentului Secretariat, conform procedurilor 
specifice. Realizarea raportărilor publice față de principalii 
purtători de interese de la nivelul școlii și al comunității 
sunt realizate semestrial de către diriginți sau de către 
conducerea școlii, prin proceduri specifice; 

 

Evaluarea rezultatelor activității extrașcolare 
 La nivelul școlii-nivelul comisiilor metodice/ colecti-velor 

de catedră; nivelul comisiei pentru activități extrașcolare- 
există documente de proiectare/planifi-care pentru 
activitățile extrașcolare:planificarea activităților cultural-
sportive, a activităților de sprijin în învățare în programul 
After-school pentru învățământul primar, graficele 
activităților de pregătire pentru concursuri și olimpiade 
școlare, pentru examenele naționale pentru învățământul 
gimnazial și liceal; documentele managerial ale școlii-
planul unic managerial al școlii, planurile operațional 
semestriale- include o component ce vizează derularea 
activităților extracurriculare, realizată pe baza consultării 
cadrelor didactice; 

 Dintre cele mai importante activități extrașcolare amintim: 
Invățământul primar-activități periodice: serbări școlare         
( semestrial), excursii, vizite la agenți economici sau la 
instituții de cultură, cercuri artistice ( dansuri populare, 
creație literară, Origami), organizare de expoziții cu 
produsele muncii elevilor în cadrul sesiunilor de comunicări/ 
simpozionelor ( Simpozionul ARTDORO, simpozionul 
Gândim asemenea, vorbim diferit), participări la concursuri 
școlare ( Cangurul matematic, Cangurașul în lumea 
poveștilor, Evaluare in educație, Tmmate junior), activități 
recreative și de timp liber Cerino, tabere școlare, activități 
artistice și sportive in cadrul festivității Zilele școlii, vizionări 
de spectacole de film și circ, teatru de păpuși, editarea 
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revistei ciclului primar, etc. 
Invățământul primar- activități permanente de sprijin în 
învățare, activități de recreere și de dezvoltare a aptitudinilor  
organizate in programul After-school. 
Invățământul gimnazial: consultații în vederea participării la 
olimpiadele școare, excursii, activități de sprijin in vederea 
pregătirii elevilor pentru testarea națională, vizite la agenți 
economici sau la instituții de cultură, organizare de expoziții 
cu produsele muncii elevilor in cadrul sesiunilor de 
comunicări/ simpozionelor ( Simpozionul ARTDORO, 
simpozionul Gândim asemenea, vorbim diferit), participări la 
concursuri și olimpiade școlare ( Cangurul 
matematic,Cangurul lingvistic, Pedasciences), activități 
recreative și de timp liber Cerino, tabere școlare, activități 
artistice și sportive în cadrul festivității Zilele Școlii, 
vizionări de spectacole de film și teatru , participări la 
concursur școlare și olimpiade. 
Invățământul liceal: consultații in vederea participării la 
olimpiadle școlare, activități de sprijin în vederea pregîtirii 
elevilor pentru bacalaureat, excursii, vizite la agenții 
economici, la instituții de cultură sau la instituții de 
invățământ superior, organizate de expoziții cu produsele 
muncii elevilor în cadrul sesiunilor de comunicări/ 
simpozionelor ( Simpozionul ARTDORO, simpozionul 
Gândim asemenea, vorbim diferit), participări la concursurile  
( InfoGim, Pedasciences, Peda Olimpic Team) și olimpiade 
școlare ( limba și literatura română, biologie, geografie, 
istorie, etc.), activități de promovare a lecturii ( Scriitorii de 
azi- concurs național interdisciplinar, Anuarul cercurilor de 
scriere creativă, Ziua mondială a cărții-23 aprilie), editarea 
revistei Pedamath, activități în proiecte educaționale ( 
Conexiuni culturale-schimb școlar cu școli românești și mixte 
din Serbia ( școala Dositei Obradovici- Alibunar), Pledoarie 
pentru colaborare-schimb școlar cu Liceul Raqi Qirinschi, 
Korce-Albania, Decide azi pentru mâine-proiect de orientare 
in carieră), activități cultural artistice ale corului specializării 
teologie, activități recreative și de timp liber, tabere școlare, 
activități  cultural-sportive in cadrul festivității Zilele Scolii, 
activități de prevenție a comportamentelor nesănătoase și a 
actelor de violență,etc. 
 Numeroase activități extrașcolare sunt derulate in cadrul 

unor proiecte educaționale realizate in parteneriate 
locale, naționale sau internaționale; 

 Informarea personalului școlii cu pivire la oferta de 
activități extrașcolare se realizează în cadrul consiliilor 
profesionale și comisiilor metodice/cole-ctivelor de 
catedră sau prin afișaj; informarea elevilor și părinților 
cu privire la oferta de activități extrașcolare se realizează, 
de regulă, de către diriginți, prin ore de dirigenție și 
ședințe cu părinții sau prin afișajul  din școală sau din 
clase; 

 Materialele de promovare a ofertei educaționale, 
respectiv de promovare a imaginii școlii includ aspecte 
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Tabel  2: SWOT resursa umană 

                          PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

Elevi 

 
 Există interes pentru învățare din partea unui număr 

mare de elevi; 
 Elevii au rezultate foarte bune la invățătură; 
 Acces la surse variate de informare în școală și acasă; 
 Nu există cazuri de consum de droguri și abateri disciplinare 

grave; 
 Intre elevi există relații pozitive; 
 Există peste 100 de elevi ai ciclului primar care 

participă la activități de după amiază la ce organizează 
program After-school; 

 Stările conflictuale sunt minore, rare; 
 Dorința de continuare a studiilor la nivel universitar; 
 Anual, peste 90% din absolvenții ultimilor ani sunt cuprinși 

în învățământul superior; 
 Numeroși elevi ai profilului pedagogic se încadrează în 

unitățile de învățământ , concomitent cu frecvența 
cursurilor universitare. 

 O bună implicare a elevilor in activităţile extraşcolare şi 

 

Elevi 

 
 Număr mare de elevi/număr mare de clase in 

raport cu spațiile exisente; 
 Există și cazuri când motivația invățării este, in 

general, extrinsecă; 
 Cele două schimburi în care s-a lucrat in anii 

anteriori, școala și spațiile insuficiente au 
diminuat posibilitatea elevilor din liceu sau 
gimnaziu de a beneficia sistematic de servicii 
educaționale, altele decât activitatea de predare- 
învățare ( cercuri științifice, ansambluri artistice, 
sportive, cursuri, sprijin sistematic în pregătirea 
temelor, etc.); 

 Există numeroși elevi ai claselor a VIII_a cu 
rezultate deosebite la invățătură care optează 
pentru alte licee din oraș ce au specializări 
identite cu unele specializări ale școlii. 
 
 

din activitățile extrașcolare, asigurându-se astfel un grad 
mare de popularizare a rezultatelor deosebite obținute de 
elevii și cadrele didactice implicate; 

 La nivelul fiecărei comisii metodice/colectiv de catedră 
se realizează sistematic înregistrarea rezultatelor 
activității extrașcolare; acestea sunt valorificate în 
realizarea rapoartelor semestriale de activitate ale acestor 
organisme și sunt prezentate, ulterior, in cadrul consiliior 
profesorale de analiză, in activitățile cu părinții sau sunt 
utilizate in activitățile de promovare a ofertei 
educaționale a școlii; 

 La sfârșitul anului școlar, la festivitatea de premiere, in 
conformitate cu prevederile regulamentului școlii, elevii 
cu peformanțe deosebite in activitățile extrașcolare 
beneficiază de recompense: diplome, premii în obiecte și 
bani. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Ofertele privind cursurile de perfecționare și formare 
continuă, inscriere la grade didactice; 

 Bune relații parteneriale , cu ISJ, CL, CCD, etc. 
 Existența site-urilor specializate in oferirea de materiale și 

soft-uri pentru cadrele didactice. 

 Instabilitatea legislativă a curriculumului în 
sistemul de învățământ; 

 Avalanșa ofertelor de manuale alternative și de 
auxiliare școlare din partea editurilor; 
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extracurriculare la nivel de şcoală (excursii, serbări, 
acţiuni caritabile) 

 Rezultate bune la concursurile artistice şi sportive, fazele 
pe sector şi municipiu; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personalul școlii 
 

 Personal didactic calificat 100%;; 
 90% din cadrele didactice utilizează foarte bine IT; 
 Peste 60%din cei implicați in indrumarea practicii 

pedagogice au urmat cursuride metodică/mentorat; 
 Cca10-15% din cadrele didactice au urmat cursul de 

management proiect; 
 Există interes al cadrelor didactice pentru utilizarea soft-

ului educațional; 
 Numărul mare de cadre didactice permite constituirea de 

colective de catedră pe discipline sau arii curriculare; 
 Relații elevi-cadre didactice sunt majoritar de tip 

democratic; 
 Există un prestigiu recunoscut al cadrelor didactice, 

format in timp; 
 Un număr mare de cadre didactice sunt metodiști 

voluntari ai ISJ; 
 Cca 10% au certificate de formator ( C.N.F.P.A.); 
 Sunt cadre didactice care au lucrări științifice, metodice 

sau in domeniul managementului educațional; 
 Profesorii organizează activități metodice in cercul 

pedagogic de tip diseminare, exemple de bună 
practicăpentru cadrele didactice din alte școli; 

 Cadre motivate pentru formare continuă-continuarea 
studiilor la nivel universitar masterat, doctorat); 

 Ambiția și dorința de afirmare a multor cadre didactice-
preocupare pentru creșterea calității  

 activității; 
 Există profesori implicați in activitatea de elaborare a 

unor acte normative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personalul școlii 

 
 Activitatea debutanților prezintă necorelări între 

formarea inițială și cerințele actuale ale 
invățământului; 

 Sub 10% utilizează sporadic IT/nu au 
competențe de IT; 

 Unele din cursurile de formare la care au 
participat cadrele didactice nu au fost acreditate; 

 Responsabilii de comisii metodice /colective de 
catedră/comisie de curriculum/comisie de 
formare coninuă nu au participat la cursuri de 
management specifice; 

 Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a 
tehnicii informaţionale şi a metodelor active in 
demersul didactic; 

 Mai există exemple de atitudine refractară față 
de promovareaIT, a soft-ului educațional, a 
relațiilor de tip democrtic, față de implicarea 
părinților, implicarea comnitții, utilizarea unor 
strategii interactive; 

 Există cadre didactice care promovează relații 
autoritare ce duc la apariția unor tensiuni și 
conflicte în relațiile școală-părinți, cadre 
didactice -elevi, elevi-elevi, cadre didactice- 
cadre didactice; 

 Competențe reduse de muncă în parteneriat        
( prof-inv, cadre didactice-consilier educativ, 
cadre didactice- psiholog); 

 Există unele situații ce evidențiază lipsa de 
coeziune a colectivului , egoism, promovarea 
intereselor individule în fața celor ale 
organizației; 

 Cadre didactice  cu norma didactică la mai 
multe şcoli; 

 Există conservatorism, rutină, formalism, uneori 
in activitatea metodică a unor cadre, conflicte de 
păreri între generații; 

 

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

82 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal didacic auxiliar 

 
 Personal competent: secretariat, bibliotecă, contabilitate, 

pedagogi, administrator de rețea; 
 Relații de colaborare,stări neconflictuale; 
 Personalul didactic auxiliar a beneficiat de cursuri de 

formare continuă, plătite din fonduri extrabugetare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Personal didacic auxiliar 

 
 Incadrarea sun normative a personalului auxiliar 

și nedidactic; 
 Posturi blocate prin legislație; 
 Salarii mici, imposibilitatea stimulării financiare 

a prsonalului nedidactic; 
 Nu există ofertă de formare continuă pentru 

personalul didactic auxiliar. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare 

continuă, înscriere la grade didactice; 

 Posibilitatea accesării de fonduri europene de către 
personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă; 

 Scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor 
didactice pentru activităţile profesionale datorită 

         salariilor mici; 
 Criza de timp apărută in urma actualei situaţii 

economice reduce participarea unora dintre 
părinţi la viaţa şcolară şi are implicaţii in 

         relaţiile cadru didactic - părinte, părinte - elev,  
         cât şi in performanţa şcolară a elevilor; 
 O depreciere a statutului profesorului in 

societate (plecând de la nivelul guvernării şi 
incurajată de mass-media), ceea ce determină 

        dificultăţi in impunerea cadrului didactic, ca   
        principal factor al educaţiei, in faţa beneficiarilor  
        direcţi şi indirecţi. 

 

Tabelul 3: SWOT resursa materială  

                          PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 
 Spații școlare 

 

 Spațiile  școlare beneficiază de lumină naturală și 

 
Spații școlare 

 
 Sălile de clasă, laboratoarele și cabinetele nu sunt 
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fluorescentă și de incălzire centrală de la rețeaua orașului, 
fiind asigurate condițiile de luminozitate și căldură 
conform prvederilor Legii 1955.1995. 

 Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă dotate 
corespunzător, cabinet psihopedagogic; 

 Toate spațiile școlare dispun de următoarele categorii de 
mobilier școlar: catedre, bănci cu 1-2 locuri,  scaune cu 
spătar. Table școlare de sticlă sau white-board. Dotarea 
spațiilor școlare este in concordanță cu efectivele de elevi 
din cadrul formațiunilor de studiu 

 La ciclul primar, fiecare spațiu școlar are in dotare 
mobilier individualizat, nou, ergonomic. Există dulapuri 
pentru rechizitele și echipamentele/hainele copiilor, 
dulapuri pentru depozitarea materialelor didactice și 
auxiliarele curriculare proprii clasei; sălile de clasă sunt 
astfel amenajate ca să permită, in desfășurarea activităților 
didactice, utilizarea de metode de predare moderne 
interactive, centrate pe elev. 

 Dotarea claselor s-a realizat din fonduri extrabugetare 
atrase/donate de colectivele de părinți; se poate aprecia 
dotarea spațiilor școlare laciclul primar ca fiind excelentă. 

 La ciclul gimnazial, există 5-6 clase care dispun de 
mobilier personalizat, în stare foarte bună. 

 Mobilierul din celelalte clase pentru gimnaziu sau liceu 
este sufficient, parțial in stare acceptabilă. 

 Laboratoarele și cabinetele dispun de mobilier adecvat 
specificului lor. Mobilierul mese, scaune, catedre, table, 
mese pentru PC-URI, se află intr-o stare bună. Ele dispun 
și de echipamente IT. 

 Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, 
 imprimantele din şcoală; 
 Există documentația completă privind planul școlii ce 

descrie toate posibilitățile de acces in spațiile școlare. 
Sălile de clasă, cainetele și laboratoarele , sălile de sport 
sunt correct localizate.  

 Școala are 4 laboratoare de informatică dotate cu 105 
calculatoare, 3 videoproiectoare, 2 smart board-uri, 4 
imprimante laser, un copiator peformant marca Xerox, 
mobilier adecvat; cele patru rețele sunt conectate printr-o 
rețea LAN și WLAN și la furnizorul de internet RDS prin 
fibra optică. 

 Soft-uri educaționale: geografie, biologie, chimie, fizică, 
limbi moderne. 

 Antrenarea elevilor şi părinţilor in activităţi de intreţinere 
şi infrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii 

 

Spații administrative 
 Școala dispune de spații administrative proprii. 

Secretariatul, contabilitatea și cabinetele manageriale sunt 
situate în corpul A,et.1. Acestea au următoarele 
dimensiuni: cabinetul directorului-27,52m2; cabinetul 

adecvate ca număr la profilurile și specializările 
liceului, la disciplinele de studiu obligatorii și 
opționale; școala nu poate respecta normativele in 
vigoare din două considerente: 
-efectivele de elevi la clasele V-XII sunt impuse 
prin metodologia pentru realizarea proiectului de 
școlarizare ( 30 elevi/clasă); 
-efectivele la clasele I-IV sunt, uneori, mari, 
datorită numărului ridicat de solicitări de înscriere 
ale părinților elevilor în clasa I; 

 Sălile de clasă din corpul D nu corespund 
normativelor in vigoare: în săli de clasă  cu un 
volum de aer de cca 35 m2X 3,9 m= 136 m3 au 
funcționat clase cu efective mai mari de 21 de 
elevi; 

 Labortoarele de fizică, chimie și biologie sunt 
utilizate și ca săli de clasă; 

 Număr insuficient de calculatoare la numărul 
elevilor din şcoală şi performanţă scăzută a 
acestora; 

 Deteriorarea repetată a lucrărilor de zugrăvire 
/vopsire soclu din următoarele motive: infiltrații 
sau deteriorare datorită spațiului insuficient pentru 
un volum mare de mobilier școlar ( corp DII); 

 Parchetul din sălile de clasă gimnaziale și liceal 
necesită lucrări de paluxare; 

 Ușile și geamurile au sisteme de inchidere uzate ; 
 Caloriferele din sălile de sport nu au mască de 

protecție; 
 Lipsa unui cabinet pentru disciplinele pedagogice   

( unica specializare care nu are cabinet pentru 
disciplinele de specialitate); 
 
 
Spații administrative 

 
 Mobilierul din sala festivă este invechit; 
 Sunt necesare lucrări de finalizare a vestarelor de 

la sălile de sport; 
 Condițiile de lucru in cantina școlii necesită 

imbunătățiri; 
 Dotarea cu echipament a cantinei; 
 Mobilier pentru depozitarea manualelor școlare; 
 Cale de acces pentru persoanele cu dizabilități 

adecvată particulartăților clădirii ( monument 
istoric); 

 Sistemul de inchidere a geamurilor și ușilor trbuie 
innoit; 

 Parcarea școlii; 
 Dotările curții și parcului școlii; 
  Sistemul de supraveghere video trebuie mărit, 

deoarece nu acoperă toate spațiile auxilare; 
 Sistemul wirless nu acoperă toate spațiile școlare 
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directorului adjunct-25,41m2; secretariatul-
15,60m2;contabilitatea-21,54m2, respectiv – 
23,1m2,administrator -24,09m2; arhiva-19,85m2, respectiv 
21,42m2.  

 Toate  spațiile administrative sunt amenajate optim și 
dispun de o dotare corespunzătoare. Dotarea acestor spații 
s-a realizat din fonduri proprii sau din fondurile asociației 
școlii. 

Cabinet director: PC, televizor, imprimantă laser, conectare 
internet, telefon și fax; 
Cabinet directori adjuncți: 2PC, televizor, 2 imprimante 
laser, conectare Internet, telefon, copiator; 
Secretariat:3 PC , 3 imprimante laser A4, 1 imprimantă laser 
A3, conectare Internet, telefon și fax, copiator, softuri 
specifice; 
Contabilitate: 4 PC, 4 imprimante laser A4 negru, 1 
multifuncțională color, conectare internet, telefon și fax, 
copiator, laminator, aparat de indosariat, 2 imprimante A3 și 
A4 laser color; 
Administrator:mobilier, PC, imprimantă laser, conectare 
Internet, telefon și fax; 
Arhiva: rafturi și dulapuri 
Amenajarea acestor spații este excelentă , fapt care asigură 
desfășurarea activităților specifice în condiții optime.  
Spațiile auxiliare 
 Dintre cele ma importante spații auxiliare amintim: 

bibliotecă, internat, cantină, sală festivă, cabinet medical, 
cabinetul școlar de asistență psihipodagogică, sală 
profesorală, cabinet metodice, grupuri sanitare și vestiare, 
spații de depozitare a materialelor didactice , parcul și 
curtea școlii.  

 Spațiile auxiliare sunt utilizate potrivit destinației lor și in 
conformitate cu planificarea intocmită la nivelul 
organizației. 

 Numărul elevilor și a personalului școlii care utilizează 
biblioteca, zilnic, intre 8-16, a crescut in ultimii ani.  

 Personalul școlii și elevii utilizează sala festivă conform 
reglementărilor interne, pe baza unei planificări aprobate 
de conducerea școlii.  

 Personalul școlii și elevii utilizează cabinetul medical in 
programul 8-16. 

 Spațiile auxiliare specific internatului sunt utilizate 
conform regulamentului propriu. 

 Spațiul cabinetului de asistență psihopedagogică este 
utilizat de elevi sau de cadrele didactice conform orarului 
aprobat de CJRAE și de conducerea școlii, sub 
coordonarea profesorului consilier. 

 Toate spațiile aderente cantinei sunt utilizate conform 
reglementărilr specific, fiind controlate systematic de 
administratorul și de către conducerea școlii. 

 Curtea școlii  este utilizată ca spațiu școlar in orele de 
educație fizică, in perioadele calde și ca loc de recreere in 

și auxiliare ale școlii; 
 Valorificarea insuficientș a spațiilor din podul 

școlii. 
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pause sau in activitățile extrașcolare. 
 Parcul școlii este folosit ca loc de relaxare și recreere de 

către elevii din programul After –school sau de către elevii 
interni. 

 Cabinetele metodice ale comisiilor/colectivelor de catedră 
și spațiile de depozitare ale materialelor didactice, anexe 
ale laboratoarelor sunt utilizate de cadrele didactice , in 
intervalul 7-19 de câte ori este nevoie. 

 Atelierul școlii, spațiile auxiliare din cadrul cantinei, 
spălătoria și alte spații de depozitare sunt utilizate doar de 
personalul auxiliar al școlii conform reglementărilor 
interne.  

 Fondul bibliotecii școlii respect prevederile 
legale7;colecțiile bibliotecii sunt formate din următoarele 
categorii de documente: a) cărți, b) publicații seriale, c) 
documente cartografice, d) documente audiovizuale, e) 
documente grafice, f) documente electronice, g) 
documente arhivistice; fondul bibliotecii este adecvat 
numărului de elevi și școlii, celor trei niveluri de 
invățământ și specializărilor existente. 

 

Mijloace de invățământ 
 

 Școala dispune de un bogat material didactic și de o gamă 
variată de auxiliare curriculare, la toate disciplinele de 
studiu, pentru toți anii de studiu, pentru toate 
specializările. 

 Listele de inventar pe clase, cabinet sau laboratoare , 
precum și listele de achiziții din ultimii 4 ani 
demonstrează un progress evident in dotarea cu mijloace 
de invățământ și auxiliare curricular.  
 
Resurse finaciare 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mijloace de invățământ 
 
 Există anumite discipline de invățământ, chiar 

dacă subt foarte puține, la care mijloacele de 
învățământ nu acoperă toate temele abordate. 

 Există echipamente IT care necesită 
îmbunătățire/recondiționare sau inlocuire. 

 Soft-urile educaționale cu licență sunt 
insuficiente. 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Toate spațiile administrative sunt semnalizate 
corespunzător. 

 Existenta unor spaţii ce pot fi inchiriate in vedereaobţinerii 
unor fonduri băneşti; 

  

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 
  Lipsa fondurilor pentru recompensarea 
activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor 
didactice; 

 

 

Tabelul 4: SWOT management instituțional și a relațiilor intra și interinstituționale 

                                      PUNCTE TARI                       PUNCTE SLABE 

                                                           
7 Legea nr. 334/31 mai 2002, republicată, actualizată in 2006 ( Legea bibliotecilor). 
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 Organismele de conducere individuală și colectivă au 
funcționar, conform legislației in vigoare 8  și 
reglementărilor interne9; 

 Comunicarea internă cu personalul colii s-a realizat in mod 
diferit in funcție de scopul comunicării, de tipul de 
personal, de tipul de informații abordat  

 Comuncarea formală cu personalul școlii s-a concretizat 
prin: ședințele consiliului profesoral cu temă, ședințele 
operative ale consiliului profesoral cu scop, exclusiv , de 
informare, intâlniri de lucru ale conducerii școlii cu 
responsabilii diferitelor comisii, ședințele comisiilor și 
colectivelor de catedră, intâlniri de lucru ale altor comisii 
permanente sau ocazionale, afișaj din cancelaria școlii, 
ședințele sau intâlniri de lucru cu personalul didactic 
auxiliar sau nedidactic, discuții individuale ale conucerii 
școlii cu personalul școlii, distribuirea unor documente 
personalului școlii interesat de anumite aspecte/ probleme. 
Cmunicarea cu elevii școlii , cu scopul informării, s-a 
realizat astfel: orele de dirigenție, discuții individuale cu 
diriginții, cu conducerea școlii, ședințele consiliului 
elevilor, circulare/anunțuri transmise in clase prin 
intermediul elevilor de serviciu, pron stația radio a școlii, 
afișajul de pe holurile școlii sau din clase. 
Comunicarea cadrelor didactice /diriginți cu părinții 
elevilor școlii s-a realizat in mod diferit, in funcție de 
scopul comunicării, de tipul de informație abordat. Dintre 
modlitățile de comunicare menționăm: ședințe cu părinții 
lunar , consultații lunar, discuții individuale, activități de 
informare a elevilor și părinților cu privire la examenele 
naționale sau la oportunitățile de sprijin a elevilor cu 
probleme de natură economico-financiare, grup de discuții 
groups.yahoo.com, la anumite clase ale ciclului primar. 
Comunicarea conducerii școlii cu părinții elevilor școlii a 
luat diferite forme: ședințe ale consiliului consultativ al 
părinților- semestrial, program de audiențe, discuții 
individuale ocazionale, de regulă, la solicitarea conducerii 
școlii, program de lucru cu publicul al serviciuli de 
secretariat, afișaj pe holurile școlii , corp A, et.I. 
Comunicarea școlii cu alte unități de invățământ din 
rețeaua școlară , cu instituțiile de invățământ superior, cu 
unitățile de educație nonformală din comunitate cu alte 
instituții sau ONG-uri cu disponibilitate pentru sprijinirea 
educării și ocrotirii copiilor s-a realizat de conducerea 
școlii sau de alte cadre didactice desemnate de directorii 
unității școlare. 
Școala are un sistem propriu de comunicare instituțională 
cu următoarele instituții și organizații cu rol in conceperea, 
furnizarea și evaluarea serviciilor educaționale oferite: 
Casa Corpului Didactic Timiș, Centrul Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Timiș. Inspectoratul 

 Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor 
de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

 Slabe legături de parteneriat cu firme private şi 
ONG-uri; 

 Au fost identificate anumite disfuncții, respectiv 
anumite nevoi de imbunătățire a acestei activități : 
necesitatea revizuirii regulamentelor școlii, 
necesitatea reconstrucției organigramei școlii/afișarea 
acesteia, necesitatea creării de noi organisme in 
cadrul organigramei școlii pentru acoperirea unor 
domenii/probleme noi, necesitatea revizuirii ofertei 
educaționale, a proiectului de dezvoltare 
instituțională și a altor documente operaționale, 
insuficiența procedurilor de funcționare a școlii sau 
revizuirea celor existente, disfuncții in funcționarea 
Comisiei pentru evaluarea calității și asigurarea 
calității, disfuncții in monitorizarea unor comisii, 
insuficienta promovare a școlii prin intermediul 
paginiii web, neimplicarea scolii in proiecte cu 
finanțare europeană, foarte puține inițiative privind 
reconstrucția culturii organizaționale și a culturii 
calității. 

  

                                                           
8 Ordinul MECTS nr. 5619/11.11.2010 
9 ROI 
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Școlar Timiș, prin comunicare scrisă, sistem de 
comunicare on-line pe bază de parolă, comunicare directă 
cu reprezentanții acestor instituții, comunicare prin telefon, 
fax, etc. 
Comunicarea cu scopul promovării ofertei educaționale a 
școlii a luat diferite forme: realizarea și distribuirea de 
material de promovare: pliante, afișe, fluturași, mape de 
prezentare a școlii, clip publicitar, activități  specifice: 
Târgul liceelor, Ziua școlii, activități de consiliere  a 
elevilor și părinților realizate de diriginți sau de profesorul 
consilier din C.Ș.A.P.P-activități de grup sau individuale, 
activități de informare la secretariatul școlii, afișajul din 
școală.   

 Intâlniri cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor; 
 Parteneriate educaţionale; 
 Sistemul de pază și de asigurare a securității personalului 

școlii este bine organizat, in următoarea structură: sistem 
de supraveghere video in corpul A ( sistemul asigură cca 
25% din necesarul de pază și protecție); sistem de pază  
asigurat pe bază de contract cu o firmă specializată; 
serviciul pe școală asigurat de personalul nedidactic, 
permanent 24 ore; există protocol cu Poliția locală și cu 
Inspectoratul de Jandarmerie care stipulează asigurarea 
pazei și controlul perimetrului școlii.  

OPORTUNITĂȚI                         AMENINȚĂRI 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a 
veni in sprijinul şcolii ( Primărie, Poliţie, Biserică) 

 Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul 
   comunităţii prin site-ul şcolii, site-ul ISMB alte publicaţii. 

 Accentuarea crizei economice face ca şi interesul 
firmelor pentru susţinerea activităţilor educative prin 
sponsorizări să fie scăzut; 

 O depreciere a statutului profesorului in societate 
(plecand de la nivelul guvernării şi incurajată de 
massmedia), ceea ce determină dificultăţi in 
impunerea cadrului didactic, ca principal factor al 
educaţiei, in faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

 Lipsa fondurilor și a unor proiecte de finanțare  
 Subfinanţare generalizată a sistemului;  
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Analiza SWOT cantitativă 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

( S) 

                        

                                    FACTORII   INTERNI 

 

Pondere 

 

Scor 

Produs  

pondere 

scor 

Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate 
şcolare bune, procent de promovabilitate laevaluarile nationale 
bun, premii la olimpiadele,concursurile școlare; 

0,1 0 0 

Personal didactic calificat 100%; 0,1 1 0,1 

Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă dotate 
corespunzător, cabinet psihopedagogic; 

0,07 1 0,07 

Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, 
imprimantele din şcoală; 

0,05 2 0,1 

Antrenarea elevilor şi părinţilor in activităţi de intreţinere şi 
infrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii; 

0,03 1 0,1 

O bună implicare a elevilor in activităţile extraşcolare şi 
extracurriculare la nivel de şcoală (excursii, serbări, acţiuni 
caritabile) 

0,07 1 0,07 

Rezultate bune la concursurile artistice şi sportive, fazele pe 
sector şi municipiu; 

0,1 1 0,1 

Intâlniri cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor; 0,05 1 0,05 

Parteneriate educaţionale  0,05 1 0,05 

 

 

 

Puncte slabe 

( W ) 

Cadre didactice  cu norma didactică la mai multe şcoli; 0,1 -3 -0,3 

Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din şcoală; 0,07 -3 -0,21 

Există conservatorism, rutină, formalism, uneori in activitatea 
metodică a unor cadre, conflicte de păreri între generații 

0,03 -1 -0,03 

Insuficienta utilizare a materialelor didactice, a tehnicii 
informaţionale şi a metodelor active in demersul didactic; 

0,05 -1 -0,05 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de 
performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

0,1 -3 -0,3 

Slabe legături de parteneriat cu firme private şi ONG-uri; 0,03 -1 -0,03 

Suma SW ( valoarea sumei este un punct pe axa SW) 1  -0,28 

FACTORII   EXTERNI Pondere Scor Produs  

pondere 

scor 

 

Oportunități 

(O) 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, 
inscriere la grade didactice; 

0,15 3 0,45 

Existenta unor spaţii ce pot fi inchiriate in vedereaobţinerii unor 
fonduri băneşti; 

0,15 1 0,15 

Posibilitatea accesării de fonduri europene de cătrepersonalul 0,1 0 0 
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didactic, prin proiecte cu finanţare externă; 
Descentralizarea şi autonomia instituţională; 0,1 3 0,3 

Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni in 
sprijinul şcolii ( Primărie, Poliţie, Biserică) 

0,1 2 0,2 

Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul comunităţii 
prin site-ul şcolii, alte publicaţii. 

0,05 2 0,1 

 

Amenințări 

(T) 

Instabilitatea legislativa a curriculumului in sistemul de 
invăţămant; 

0,1 -2 -0,2 

Lipsa spațiului limitează extinderea planului de școlarizare; 0,05 -3 -0,15 

Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 
uzura morală a echipamentelor existente; 

0,05 -1 -0,05 

Accentuarea crizei economice face ca şi interesul 
firmelor pentru susţinerea activităţilor educative prin 
sponsorizări să fie scăzut; 

0,05 -1 -0,05 

O depreciere a statutului profesorului in societate 
(plecand de la nivelul guvernării şi incurajată de massmedia), 
ceea ce determină dificultăţi in impunerea 
cadrului didactic, ca principal factor al educaţiei, in faţa 
beneficiarilor direcţi şi indirecţi. 

0,1 -3 -0,3 

Suma OT ( valoarea sumei este un punct pe axa OT) 1  0,45 

 

Scor          Calificativul 

1      Cel mai bun in segmental său 

2      Deasupra mediei, mai bun decât majoritatea 

1               Medie, fără probleme 

0               Există probleme, e nevoie de imbunătățire 

-1              O situație negativă, există o problemă 

-2              O situație clară in defavoarea noastră, necesită foarte multă atenție 

-3              Cel mai rău 

 

Concluzie: Tipul de strategie necesară este 

STRATEGIA DE DIVERSIFICARE în cadrul căreia 

trebuie valorificate la maxim oportunităţile şi trebuie 

insistat pe imbunătăţirea punctelor slabe. 
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Analiza P.E.S.T.E. 

DOMENII CONTEXT 

POLITIC  descentralizarea structurilor de decizie 
 distribuţia puterii între partidele politice la nivelul local 
 existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 
 existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi 

un reprezentant al Consiliului local 
 politica de coeziune şi integrare europeană 

ECONOMIC  scăderea potenţialului economic al zonei 
 dezvoltare preponderent comercială 
 insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 
 nivelul slab al venitului localnicilor 
 agentii economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale şcolii 
 lipsa unei legislaţii motivaţionale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările 

pentru şcoală să fie mai facile 
 politica de finanţare pe baza de proiecte şi programe a UE 

SOCIAL  influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei 
 educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şi economică 
 asistenţa socială precară 
 oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene 
 reducerea populaţiei şcolare 
 plecarea părinţilor la muncă în străinătate 

TEHNOLOGIC  Zona benficiază de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă; 
 Există racordare la apă curentă, canalizare, energie electrică; 

ECOLOGIC  Şcoala este situat într-o zonă cu centre comerciale și parcuri; 
 Nu sunt în apropiere unităţi industriale poluante, însă este o zonă cu un trafic auto 
mai intens. 
 Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei verzi a scolii şi educarea lor 

în spiritul păstrării curăţeniei. 
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IV. Managementul calității 

Fără îndoială calitatea este valoarea pe care indivizii, societatea o acordă serviciilor educaţionale 

şi educaţiei în ansamblul ei ci nu, cum încă s-a mai dovedit în cursul anului școlar 2018-2019, 
“asigurarea funcţionării şcolii”. 

Calitatea este definită de clienţii/ beneficiarii serviciilor educaţionale și construită pe valori 

împărtăşite. Ea nu poate fi niciodată produsă la comandă, nici măcar în Colegiul Național 

Pedagogic “Carmen Sylva” Timișoara, prin efectul unei legi sau act normativ; 

V.1. Prioritățile activității din perspectiva standardelor de obținere a calității 

In cadrul școlii s-a inceput realizarea de  proceduri şi au fost utilizate instrumentele de 
autoevaluare instituţională care respectă prevederile legale. 

In anul școlar 2020-2021 s-au utilizat rezultatele autoevaluării pentru optimizarea funcţionării şi 
dezvoltării școlii. 

S-a realizat  autoevaluarea - optimizarea.  

 

mailto:lped_tm@yahoo.com
mailto:lpedtm@gmail.com


                    COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC “CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA                            
Bd. C.D.Loga nr.45 , 300020  Timisoara ,Timis 

CUI: 4605552, email: lped_tm@yahoo.com , lpedtm@gmail.com 
Tel: 0256- 490027 , Tel/Fax: 0256-490043,  0256-490067  

 

92 

 

 

V.2. Calitate si eficiență în managementul activității didactice 

Calitatea, echitatea și eficiența sunt cei trei piloni ai reformelor educaționale din ultimele decenii 

din Europa și din lume.͛  

Documente europene – toate subsumate proceselor „ Bologna” și „ Lisabona” – prin care se 

încearcă construirea unui spațiu educațional comun european în domeniul calității.˚  
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V.3. Implementarea sistemelor de asigurare a calității 

Strategia de dezvoltare managerială şi dezvoltare profesională este corelată cu proiectul de 
dezvoltare, cu planul operaţional şi cu oferta educaţională a Colegiului National Pedagogic 
Carmen Sylva Timișoara. Dovezile privind participarea conducerii şcolii la programele de 
dezvoltare managerială şi dezvoltarea profesională au fost depuse la dosarele personale. 

3 tipuri de proiecte care asigură un învățământ de calitate:  

• - proiectul educaţional ,  

• - proiectul curricular ,  

• - proiectul instituţional  

 

V.4. Identificarea, înregistrarea și analiza nevoilor și expectanțele partenerilor educaționali 

In cadrul școlii noastre există proceduri de colectare regulată a feed-back ului din partea elevilor 

şi a altor factori interesaţi interni şi externi.In acest sens, avem dovezi ale consultărilor și 

sedințelor semestriale cu părinții, chestionare inainte de derularea unr programe cum sunt de 

exemplu after-school si saptamana altfel, chestionare de satisfacție, etc. 

V.5. Cadrul de organizare și desfășurare pentru activitățile privind calitatea 

In cursul anului 2020-2021  comisia CEAC care a contribuit la pregatirea și prezentarea 

Raportului de evaluare interna a calitatii, in cadrul consiliului profesoral. 

V.6. Activități de formare și perfecționare în domeniul calității 

Există  progres în dezvoltarea profesională a corpului profesoral (grade didactice, programe de 

formare în ţară şi străinătate, programe masterale sau doctorale). 

V.7. Strategii, obiective si transdisciplinaritate în actul didactic 

In întreaga activitate școalară în unitatea noastră ne-am preocupat ca elevul, fiecare cu 
personalitate distincă, să se dezvolte:  

- în zona de “a ști”, printr-un plus de cunoștințe funcționale;  
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- în zona de “a ști să faci ceva cu ceea ce ști”- printr-un plus de deprinderi de muncă intelectuală;  

- în zona de “a ști să fii”, printr-un plus de abilități, capacități, etc. ;  

- în zona de “a știi să fii și să devii”- un nivel superior de elaborare a trăsăturilor de personalitate.  

Nu s-a putut uita  că rezultatele învățării sunt dependente și de:  

- Climatul psihosocial al clasei,  

- De modurile de organizare a elevilor și mai ales de organizarea invatarii 

- De aprecierea celorlalți,  

- De climatul emoțional și moral al grupurilor din clasă,  

- De sistemul de așteptări al clasei, s.a.  

 

V.8. Comunicare, inter si transdisciplinaritate în actul didactic 

Pentru o mai bună funcționare a sistemului de comunicare internă și externă au fost dezvoltate 

noi instrumente după cum urmează: 

 Procedură de comunicare internă ( grupul profesorilor, grupul profesorilor învățători, 

grupul CEAC, grupul membrilor de sindicat, grupul metodistilor, ș.a); 

 Grupuri de discuții yahoo ( grupul directorilor, grupul directorilor adjuncti, grupul 

contabililor, grupul parintilor, ș.a); 

 Formulare on-line pentru colectarea datelor; 

 Pagina face-book; 

 Site-ul școlii – în acest an s-a mărit banda de lucru a acestuia pentru a găzdui mult mai 

multe informații precum și posibilitatea de completare on-line de formulare pentru sesizări 

și reclamații; 

 A fost îmbunătățit cadrul formal de comunicare cu părinții, in sensul in care a crescut 

numărul întâlnirilor cu reprezentanții acestora; 

 A fost diversificată paleta de aspecte in legătură cu care aceștia au fost consultați; 

 A fost stabilit un program de consultații individuale cu părinții la fiecare clasă, 

programări regăsite în dosarul clasei în mapa diriginților; 
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 In ceea ce privește comunicarea instituțională cu alte instituții și organizații s-au realizat 

o procedură de comunicare instituțională și o procedură de consultare a partenerilor din alte 

instituții. 

 Pe toată perioada analizată, există dovezi privind urmărirea respectării regulamentelor 

interne de funcţionare şi privind corectarea perturbărilor constatate în funcţionarea 

organizaţiei. Se pot exemplifica  referatele făcute la nivelul clasei, procesele verbale ale 

întâlnirilor consiliului clasei,  ordinea de zi din unele sedinte ale CP și chiar ale unor CA, 

aspectele fiind diverse. 

 

V.9. Predare invatare evaluare in raport cu introducerea sistemelor de calitate 

In termeni simpli, calitatea procesului educativ in cadrul Colegiului National Pedagogic “Carmen 

Sylva ”Timisoara poate fi caracterizată prin răspunsul pe care fiecare cadru didactic îl putem da 

efectiv la cerințe de genul:  

 spune ceea ce faci;  

  fă ceea ce spui;  

 dovedește ceea ce ai făcut;  

 descrie sistemul tău de calitate;  

 fă acest sistem să funcționeze;  

 analizează;  

  optimizează;  

 implementează;  

 controlează;  

 corectează elementele sistemului;  

 certifică sistemul  
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VI. Managementul proiectelor/publicațiilor/participarii la conferinte-simpozionane/ pe 

discipline 

In  anul școlar 2020-2021 s-a realizat o analiză care a vizat îndeplinirea scopurilor și obiectivelor 
stabilite prin PDI. Rezultatele au fost cuprinse în următoarele rapoarte de analiză si in fisa scolii 
prezentata anual catre ISJTimis: 

 Ciclul primar   
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Ciclul primar -Participare conferințe/simpozioane 
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Ciclul primar – proiecte 
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 Catedra de limba si literatura română-Publicații  
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Catedra de limba si literatura română -Participare la conferinte/simpozionane  

 

 

 
Catedra de limba si literatura română -Proiecte  
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 Catedra de limbi moderne -Participare la conferințe/simpozionane  

 

 
Catedra de limbi moderne -Proiecte  
 

 

 

 

 
 Catedra de matematică- Proiecte  

 
 Catedra socio-umane- Publicații  
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Catedra socio-umane- Participare la conferințe/simpozione  

 
Catedra socio-umane- Proiecte  
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 Catedra de științe- Participare la conferințe/simpozione  

 

 

 

 
Catedra de științe- Proiecte  

 
 Catedra de muzica-desen-ed.fizică-religie-Participare la conferințe/simpozione  

 
Catedra de muzica-desen-ed.fizică-religie-Proiecte  
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Catedra de informatică-Proiecte  

 
 Catedra de informatică-Rezultate la concursuri  
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 Catedra de religie 
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Rezultatele au fost comunicate in cadrul formal oferit de CP și CA din datele de  și au stat la baza  
deciziilor operaționale anuale. 
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Anexa I 

Tabel 1: Repere legislative 

Nr. 
crt. 

                                                               Legislație existentă 
 

1 Legea Educației Naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare 
2 Ordinul MEC nr. 4249/2020 cu modificarile și completările operate în contextul pandemiei COVID-19 

3 Ordinul MEC nr. 3027/2018 care modifică și completează preponderent Anexa –ROFUIP 

4 Legea 53/2003, privind Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare 

5 Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Invățământ Preuniversitar 

6 
Legea nr.87 din 13 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2005 privind 
asigurarea calității educației 

7 
Ordinul MEN 3027/2018 pentru modificarea si completarea anexei  Regulament-cadru de organizare şi 
funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar la OMENCS NR.5079/2016 

8 
Ordinul MENCȘ nr.4865/16.08.2016, care a aprobat Normele Metodologice privind stabilirea obligației 
didactice de predare a personalului de conducere, de indrumare și control 

9 
Ordinul MENCȘ nr. 5034/29.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului 
Național “Scoala altfel” 

10 

Ordinul MENCȘ nr. 4619/22.09.2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare 
a Consiliului de Administrație în unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările 
ulterioare 

11 
Ordinul MENCȘ nr.6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 
personalului didactic și didactic auxiliar, cu modificările ulterioare 

12 
Ordinul MENCȘ nr. 4613/2012, privind modificarea Anexei nr.1 la Ordinul MECTS nr.6143/2011 
privind Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

13 
Ordinul MEN nr. 3597/18.06.2014 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul MENCȘ nr.6143/2011 

14 
Ordinul MECTS nr.3860/10.03.2011 privind acordarea criteriilor si metodologia de evaluare a 
performantelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual 

15 
Ordinul MECTS nr.4624/27.07.2015 privind modificarea anexei nr.1 la Regulamentul de organizare și 
funcționare a unităților care ofera activitate extrașcolară, aprobat prin ordinul MECTS nr.5567/2011 

16 Ordinul MENCȘ nr.4742/10.08.2016 privind aprobarea Statutului elevului 

17 
Legea 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic şi Legea 349/2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic; 

 
18 

Politica națională de Educație pentru Dezvoltarea durabilă, Reper21, 2019 
http://prof21.ro/assets/files/ONG21/LIVRABILE%20ONG21/5.1%20Propunere%20PP%20EDD%20(RE
PER21%20FDSC.pdf 
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Strategia pentru modernizarea infrastructurii educaţionale  2018 – 2023, MEN, 2018, 
https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategie%20SMIE%2023.04.2018.pdf  
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Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, SGG, 2018 
https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2018/11/ANEXA-SNDDR-2030.pdf 

bel 1: Repere legislative 
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Tabel 2: Proiecte legislative subsecvente Legii Educației Naționale cu efect asupra invățământului preuniversitar 

Nr. 
crt. 

 
Proiecte legislative subsecvente Legii Educației Naționale cu efect asupra invățământului preuniversitar 

 
1 

Metodologia de organizare și administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a 
limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finalul 
clasei pregătitoare 

2 Metodologia de organizare și administrare a evaluării competențelor fundamentale la finalul clasei a II-a 

3 Metodologia de organizare și administrare a evaluării naționale la finalul clasei a IV-a 

4 Metodologia de organizare și administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a IV-a 

5 
Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaționale, materiale și 
financiare pentru Centrele de Excelență 

6 Metodologia privind organizarea programului școală după școală 

7 
Metodologia privind evaluarea, asistența psiho-educațională, orientarea școlară și orientarea profesională 
a copiilor, elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale 

8 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar 

9 Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar 

10 Metodologia de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar 

11 
Metodologia de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ 
preuniversitar 

12 
Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale 
transferabile 

13 
Regulamentul privind acordarea de distincții și premii personalului didactic din învățământul 
preuniversitar de stat 

14 Cadrul metodologic pentru Aprobarea Curriculumului Școlar ( planuri-cadru și programe școlare) 
 ș.a. 

 

Tabel 3: Proiecte legislative subsecvente Legii Asigurării Calității cu efect asupra invățământului preuniversitar 
Nr. 
crt. 

 
Proiecte legislative subsecvente Legii Asigurării Calității cu efect asupra invățământului preuniversitar 

1 Metodologia de evaluare a calității 
2 Standardele specifice pentru nivelurile învățământului preuniversitar 
 ș.a. 
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