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Proiectul de dezvoltare instituțională este o continuare firească a proiectului de dezvoltare instituțională 2009 – 2013. Realizarea, în cea mai mare 

parte, a ţintelor strategice şi a programelor asociate a dovedit adecvarea ţintelor strategice la contextul educaţional românesc, precum şi 

fezabilitatea programelor de implementare. 

La baza acestui proiect de dezvoltare instituţională stau următoarele două componente: 

 componenta strategică:  misiunea unităţii şcolare, ţintele şi opţiunile strategice ale unităţii şcolare; 

 componenta operaţională: programele, activităţile, acţiunile concrete prin care se ating ţintele strategice şi se realizează misiunea unităţii 

şcolare. 

 

Ne propunem ca ambele componente să atingă toate domeniile funcţionale care constau în: 

1. Dezvoltarea şi diversificarea curriculară prin:  

- asigurarea complementarităţii cu trunchiul comun şi diversificarea ofertei educaționale, adecvate bazei didactice a şcolii şi 

specificului liceului; 

-     proiectarea, organizarea şi monitorizarea demersului didactic în acord cu standardele de calitate; 

      2. Dezvoltarea resurselor umane: 

 -    formarea cadrelor didactice în vederea realizării unui demers didactic centrat pe elev, pe aptitudini şi capacități, pe  

dezvoltarea canalelor informaționale; 

- dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi şi profesori; 

- dezvoltarea unui management centrat pe lucrul în echipă, pe corelare între diferite compartimente, valorificarea  

produselor obținute. 

      3. Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale. 

      4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare. 

mailto:ltg@lgerm.satmar.ro


 

 

 

 

1. PREZENTAREA CONTEXTULUI GEOGRAFIC,  ECONOMIC ŞI SOCIAL 

 

 Partea de nord-vest a ţării se remarcă prin convieţuirea în bună vecinătate a populaţiei române, maghiare, germane, ucrainiene şi rromi. 

Fiecare etnie are dreptul de a studia limba şi cultura naționalității proprii. Legile statului român asigură şi încurajează menţinerea identităţii 

naţionale. Judetul Satu Mare este situat in partea de Nord-Vest a țării in bazinul inferior al Somesului, este delimitat la nord de frontiera 

Romaniei cu Ungaria, la Vest de frontiera cu Ungaria, la Sud se invecineaza cu judetul Bihor, la Sud-Est cu judetul Salaj, iar la Est cu judetul 

Maramures. Suprafata judetului este de 4.417,8 kmp, reprezentand 1,9% din teritoriul Romaniei. Forma dominanta de relief este campia care 

reprezinta 62% din suprafata totala a judetului. Ea se intinde in partea de vest a judetului si este brazdata de raurile Somes,  Crasna și Tur.      

Populaţia totală, conform recensământului din 2011, era 344.360 de locuitori din care 45,6% în mediul urban, iar 54,4% locuitori în 

mediul rural, densitatea populaţiei fiind de 77,9 loc./km2.  

Structura pe naţionalităţi este: români 57,9% (188.155), maghiari  34,7 % (112.580), rromi 5,4 % (17.388),  germani 1,5 % (5.006), 

ucraineni 0,4 %  (1.340), celelalte etnii sunt reprezentate în număr foarte redus. 

Dinamica populaţiei pe grupe mari de vârstă în judeţul Satu Mare indică tendinţa de îmbătrânire demografică, caracterizată prin reduceri 

importante ale ponderii efectivelor din grupa 0 - 14 ani, de la 25,3% în 1990 la 16,1% în 2011, pe fondul creşterii ponderii populaţiei vârstnice. 

Fenomenul de îmbătrânire demografică este mai accentuat în mediul rural, procentul persoanelor de peste 65 de ani fiind de 13,4%. 

Industria sătmăreană se remarcă printr-o gamă variată de produse, de la industria alimentară, confecţii, tricotaje, ţesături, fire de in şi de 

cânepă, prefabricate din beton, cărămidă, plăci şi dale din ceramică, nutreţuri combinate, mobilier şi obiecte din lemn, preparate din carne şi 

lapte, băuturi alcoolice, bere, băuturi răcoritoare, produse de panificaţie şi altele. 

Serviciile publice descentralizate din cadrul judeţului au favorizat şi ele desfăşurarea în mai bune condiţii a activităţii agenţilor economici. 

Un obiectiv important a fost şi este asigurarea unui mediu concurenţial normal în vederea promovării şi stimulării agenţilor economici. 

Activitatea investiţională a fost puternic influenţată de situarea geografică a judeţului nostru, dar şi de sprijinul acordat de organele administraţiei 

prin eliminarea birocraţiei şi eliberarea mai rapidă a autorizaţiilor. 



 

Agricultura județului ocupă un loc important, dispunând de mari rezerve şi posibilităţi de dezvoltare determinate de calitatea solurilor, 

factori de climă, dotări tehnico–materiale şi forţa de muncă adecvată.  

În şcolile din judeţ există mijloacele moderne de comunicaţie (telefon mobil şi fix, fax, TV., radio, Internet, etc). Posturile locale de 

televiziune existente la nivelul judeţului pot fi utilizate în scop educaţional. 

Educaţia ecologică costituie o componentă importantă a procesului educaţional desfăşurat în școală. Proiectele de dezvoltare şcolară 

respectă normele europene cu privire la protecţia mediului. Deşeurile produse în urma activităţilor desfăşurate în şcoala sunt colectate şi ridicate 

în timp util, neexistând posibilitatea de reciclare. 

În contextul creşterii calităţii educaţiei, a calităţii vieţii şcolare, în general, punctele cheie în aceste procese de evoluţie sunt constituite din 

analiza critică a rezultatelor obţinute la nivelul activităţii elevilor şi cadrelor didactice, identificarea priorităţilor specifice şi stabilirea clară a 

strategiilor de dezvoltare. 

Gradul de urbanizare a județului este apropiat de nivelul național, astfel cu puțin peste jumătate din populație trăiește în mediul urban. În 

județul Satu Mare sunt 6 orașe: Satu Mare, Carei, Tășnad, Negrești-Oaș, Ardud, Livada. 

Municipiul județului Satu Mare se întinde pe o suprafaţă de 12.660 ha şi are o populaţie de peste 102.411 locuitori, se află la intersecţia 

paralelei 47°7'30'' latitudine nordică cu meridianul 22°52'30'' longitudine estică. Situat la altitudinea de 126 m faţă de nivelul mării, oraşul este 

aşezat pe o terasă constituită din lunca aferentă Someşului inferior. 

Satu Mare este un oraş de graniţă, această poziţie favorizând posibilităţile de a avea legături economice, comerciale, culturale cu ţările vecine. 

Totodată  din această poziţie rezultă şi faptul că mediul multicultural este caracteristic oraşului. 

Privind dezvoltarea economică de azi a oraşului nostru constatăm că industria deţine o pondere importantă în activitatea populaţiei. 

Şomajul reprezintă sub 3% din populaţia activă a judeţului. Diversitatea ramurilor industriale face ca paleta dezvoltării socio-umane să fie foarte 

variată şi armonios distribuită ceea ce duce la îmbinarea unor profile multiple pentru pregătirea celor ce urmează.Astfel, ansamblul şcolar 

sătmărean are licee teoretice, teologice și profesionale cu veche tradiţie și care desrvește orice nevoie de formare a beneficiarilor din întreg 

județul. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 Reşedinţă de judeţ 

 Centru cultural şi economic 

 Mediu multicultural 

 Tradiţii în educaţie 

 Ofertă educţională variată 

Puncte slabe: 

 Posibilităţile greoiaie pentru navetă 

 Număr de locuri de muncă limitate 

  Posibilităţi limitate de a continua studiile la nivel 

universitar 

 Posibilităţi limitate de a găsi loc de muncă cu studii 

superioare 

Oportunităţi: 

 Dezvoltarea economică în ritm mai dinamic 

 Creşterea posibilităţilor de  a continua studiile în Satu 

Mare 

 Folosirea posibilităţilor care rezultă din poziţia de oraş 

graniţă 

Ameninţări: 

 Scăderea numerică a populaţiei 

 Migraţia poulaţiei tinere spre zone mai dezvoltate din 

punct de vedere economic 

 

 



 

 

 

 

2. SCURT ISTORIC AL ŞCOLII 
 

În Satu Mare, unde catolicismul are o veche tradiţie, după 1989 mai mulţi oameni de suflet s-au dedicat ideii de educație, şi datorită lor, astăzi 

mulţi tineri pot fi formați în acest spirit. Episcopul Reizer Pál are meritul de necontestat în acest sens. Şcoala noastră poartă numele episcopului 

Hám János (1827-1857), care a avut o mare influenţă în a da înfăţişarea de astăzi a oraşului nostru. Suntem o instituţie de stat, activitatea 

instructiv-educativă se desfăşoară conform legislaţiei în vigoare. 

Începând cu data de 5 ianuarie 2004, şcoala s-a mutat în aripa clădirii Episcopiei Romano-Catolice de Satu Mare. Liceului nostru i-a fost 

arondată grădiniţa de pe strada Gabriel Georgescu, nr. 12, având 8 grupe (4  secţia maghiară şi 4 secţia germană). Odată cu înfiinţarea liceului, s-

a exprimat din partea Episcopiei necesitatea înfiinţării unui internat pentru elevii care doresc o educaţie în spirit religios. Baza materială, care a 

fundamentat realizarea proiectului, a fost asigurată de Msgr. Reizer Pal (1990-2002) episcop de Satu Mare. Din anul 1999 capacitatea de cazare a 

Convictului este de 120 de elevi (60 fete – 60 băieţi). Activităţile de la internat sunt coordonate de directorul şcolii şi preotul spiritual.  

Colectivul de cadre didactice este tânăr, dornic de perfecţionare continuă şi de dezvoltare profesională. Obiectivul este educarea tinerilor 

catolici în spirit religios creştin, formarea şi dezvoltarea personalităţii, într-o lume dominată de indolenţă, liberalism în gândire, ateism şi diverse 

alte forme de nihilism moral. Prima impresie pe care o dă şcoala noastră este buna relaţie dintre elev-profesor, precum şi colegialitatea în general. 

Limba de predare este maghiara, limba maternă a elevilor, dar prin educaţia moral-creştină ei dau dovadă de spirit tolerant faţă de aproapele de 

altă naţionalitate sau confesiune. 

Proiectul de Dezvoltare Instituţionalǎ este necesar: pentru a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi a stabili modalităţile de îndeplinire a 

acestora; pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ordonat, în echipă şi să putem ridica standardele școlii, să ducem la îndeplinire misiunea 

propusă. Proiectul mai este necesar şi pentru ca toți cei interesați să ne cunoască ţintele şi activitatea propusă şi desfăşurată de colectivul acestei 

şcolii. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Proiecte cu finanțare externă 

 

 

Nr.crt. Numele proiectului Perioada de 

desfasurare 

Finantatori Parteneri 

1.  

Modernisirung des Heizungssystems 

im katolsche Kindergarten Ham 

Janos Satu Mare 
2011 Kinder Missionswerk 

Episcopia Romano-Catolică 

Satu Mare 

2.  Édes anyanyelvünk 2011-2012 Bethlen Gábor Alap 
Episcopia Romano Catolică 

Satu Mare 

3.  Vidám Versek Versmondó Versenye 2012 Bethlen Gábor Alap ISJ Satu Mare 

4.  Kultúrák és vallások találkozása 2012 Bethlen Gábor Alap Asociația Pax 

5.  Ziua Sportului 2013 Consiliul Județean Consiliul Județean 

6.  Vidám Versek Versmondó Versenye 2013 Fundația Communitas ISJ Satu Mare 

7.  
Vidám Versek Versmondó Versenye 

Országos Döntő  2015 Bethlen Gábor Alap Asociația Pax 

8.  Arca lui Noe 2013-2016 

Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria 

România 2007-2013 

Asociația PAX Satu Mare, 

Societatea Carpatină 

Ardelană Satu Mare și 



 

Csengersimáért Közhasznú 

Egyesület (Asociația de 

Utilitate Publică pentru 

Csengersima) 

9.  Concurs de recital pe teme umoristice 2015 Consiliul Județean  

10.  Október 23-i Diákutaztatási Program 2015 Rakoczi Szovetseg 
Szent Imre Katolikus 

Gimnázium 

11.  Tradition of Learning through Play 2013-2016 

Programul de Cooperare 

Transfrontalieră Ungaria 

România 

Slovakia 

Comitetul de parinți 

Adsonatum 

Grădinița Dumbrava 

Minunată 

Comitetul de părinți 

Dumbrava Minunată 

12.  Zilele Hám János 2016 Fundatia Communitas 
Comitetul de parinți 

Adsonatum 

13.  

Vidéki magyar tannyelvű diákok 

felzárkóztatása a szatmárnémeti 

Szent Alajos Konviktusban 
2016 Bethlen Gábor Alap Asociația Pax 

14.  Reabilitarea terenului de sport 2016 

Magyar Labdarúgó 

Szövetség 

Sportért Felelős 

Államtitkárság 

Episcopia Romano-Catolică 

15.  
Proiectul privind învățământul 

secundar 2016 

Unitatea de Management 

al Proiectelor cu 

Finanțare Externă 

Ministerul Educației 

Naționale și Cercetării 

Științifice 



 

16.  
Tehetséggondozás és felzárkóztatás a 

partiumi régióban 2016 Bethlen Gábor Alap Asociația Pax 

17.  Vidám Versek Versmondó Versenye 2016 Bethlen Gábor Alap Asociația Pax 

18.  

Seria manifestărilor jubiliare 

organizate de Liceul Teologic 

Romano-Catolic „Hám János” 
2016 

Centrului Cultural G.M. 

Zamfirescu 
Asociația Pax 

19.  Tabăra de limba română 2016 
Centrului Cultural G.M. 

Zamfirescu 
Asociația Pax 

20.  Reabilitarea Grădiniței Hám János 2015-2016 
Bethlen Gábor 

Alapkezelő ZRT. 

Episcopia Romano Catolică 

Satu Mare 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele elevilor la Examenele Naţionaleîn ultimii 4 ani 

 

Elevii beneficiază în cadrul şcolii de o foarte bună pregătire pentru Examenele Naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare. Procentul 

elevilor admişi în învăţământul superior este în continuă creştere (ajungînd în ultimii ani la 86%). 

 

 



 

 
Rezultatele elevilor şcolii laBacalaureat şi Evaluare Naţionale au fost în ultimii  

4 ani foarte bune.Rezultatele conform mediilor la bacalaureat este conform  graficului. 

 

Promovabilitatea elevilor de clasa a VIII-a la Evaluarea Naţională în ultumii 4 ani a fost 100%, conform tabelul de mai jos: 

 

an nr înscriși nr promovați % 

2013 29 29 100 

2014 27 27 100 

2015 32 32 100 

2016 52 52 100 

 

 



 

 

Rezultate școlare în ultimii 4 ani: 

 

 

 
 

 



 

 

Rezultatele elevilor obținute la concursurile și olimpiadele școlare în anul școlar 2015-2016: 

 

Nr. 

Crt. 

Nume Prenume Clasa Disciplina Numele concursului Premiul Profesor 

pregătitor 

1.  Csapó Ilyés Panna IV. Lb. şi lit. 

maghiară 

 

Kriza János Ballada- és 

Mesemondó Verseny 

-naţional premiu special Doloczki Márta 

Concursul de recitare a poeziilor 

pe teme umoristice 

-național I. Doloczki Márta 

Matematică Concurs de matematică“Brenyó 

Mihály Pontszerző” 

-judeţean II. 

-naţional premiu special 

Doloczki Márta 

2.  Szabó Thalmeiner 

Balázs 

IV. Matematică Concurs de matematică“Brenyó 

Mihály Pontszerző” 

-naționalI. Doloczki Márta 

3.  Szilágyi Anna 

 

V. 

 

Lb. şi lit. 

maghiară 

Concursul de recitare“Egycsillagú 

Égbolt” 

-internaţional 

III. 

Heinrich Andrea 

4.  Kabai Tünde  Matematică Concurs de matematică între 

Şcolii Gimnaziale Maghiare 

-judeţean II. 

-naţional III. 

menţiune ministerială 

Polcz Zita 

Lb. şi lit. 

maghiară 

Olimpiada de lb. şi lit. maghiară 

“ Mikes Kelemen” 

-judeţean I. 

 

Heinrich Andrea 

5.  Szabó Boglárka 

 

VI. 

 

Lb. şi lit. 

maghiară 

 

Concursul de recitare “Egycsillagú 

Égbolt“ 

-internaţional 

premiu special 

Szász Anikó 

Olimpiada de lb. şi lit. maghiară 

“Mikes Kelemen” 

-judeţeanmenţiune Szász Anikó 

6.  Fogel Edith VI. Matematică Concurs de matematică “Jedlik 

Ányos“ 

-judeţean I. 

-naţionalmenţiune 

Koczinger Éva 



 

7.  Schefler Tamás VI. Matematică Concurs de matematică “Jedlik 

Ányos“ 

-judeţean I. 

-naţionalmenţiune 

Koczinger Éva 

8.  Kováts Álmos 

 

VII. Religie Olimpiada de religie 

 

-judeţean I. 

-naţionalmenţiune 

Baumli Bernadett 

 

9.  Lőrincz Róbert 

 

VIII. Matematică Concurs de matematică 

“Csillagszerző” 

-judeţean I. 

-naţional premiu special 

Koczinger Éva 

10.  Pfeifer Melany IX.B Lb. şi lit. 

maghiară 

Concursul de recitare “Egycsillagú 

Égbolt” 

-internaţional menţiune Heinrich Andrea 

11.  Telegdy Áron IX.B Lb. şi lit. 

maghiară 

Concurs de recitare “Egycsillagú 

Égbolt “ 

-internaţional 

premiu special 

Heinrich Andrea 

12.  Linzenbold Evelin X.B Religie Concurs naţională de religie 

“Tanúim lesztek” 

-naţional  I. Trepszker Erika 

13.  Fábián Ármin XI. A Lb. şi lit. 

maghiară 

 

A Szent István Művelődési Ház 

Prózaírói Versenye –

Székesfehérvár 

-internaţional I. Heinrich Andrea 

XXII. Országos József Attila 

Mese-, Vers-, és Novellaíró 

Pályázat 

-premiu special Heinrich Andrea 

14.  Sárvári Dániel XI.B Lb. şi lit. 

maghiară 

 

Concursul de recitare “Ady 

Endre“ 

-internaţional premiu special Szász Anikó 

Concursul de recitare “Egycsillagú 

Égbolt “ 

-internaţional 

premiu special 

Szász Anikó 

15.  Gordán Dalma XI.B Lb. şi lit. 

maghiară 

Concursul de recitare “Egycsillagú 

Égbolt” 

-internaţional premiu special Szász Anikó 



 

16.  Schefler Barna 

 

XI.B Matematică Concurs de matematică ale 

Liceului Maghiare 

-judeţean I. 

-naţional I. ministerial I, 

-premiu special 

-internaţional I., premiu 

special 

Polcz Zita 

17.  Schefler Gergő 

 

XII.B 

 

Matematică Concurs de matematică ale 

Liceului Maghiare 

-judeţean I. 

-naţional I., 

-ministerial I., premiu special 

-internaţional I. 

Koczinger Éva 

Concurs de matematică“Zrínyi 

Ilona” 

-judeţean I. 

-naţional menţiune 

Koczinger Éva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂȚII ŞCOLARE 

 

În unitatea noastră şcolară lucrează cadre didactice calificate având specializări în conformitate cu profilele claselor.Colectivul de cadre 

didactice este tânăr, dornic de perfecţionare continuă şi de dezvoltare profesională. 

 

ANALIZA   S.W.O.T. 

 

a)  CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Liceul dispune de planuri de învăţământ, programe şcolare auxiliare 

curriculare ( manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, hărţi, culegeri de 

documente şi probleme, atlasuri, îndrumătoare, ghiduri metodologice şi de 

evaluare, casete video, programe pentru examenele naţionale şi tipuri de 

subiecte, soft educaţional la diferite discipline). 

 Aplicarea corespunzătoare a legislației în domeniul educației; 

 Programe pentru C.D.S. aprobate de Inspectoratul Şcolar Judeţean 

pentru fiecare disciplină. 

 Auxiliare curriculare realizate de către profesori/educatoare. 

 Accesul cadrelor didactice la internet. 

 Revista şcolare 

 Programul “Școală după școlă” aprobat de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean 

 Programul “Școală în natură” 

 

 Insuficienta dotare cu materiale auxiliare 

curriculare la limba română, limbi moderne, 

istorie, geografie. 

 Oferta de C.D.S nu satisface nevoile tuturor 

elevilor  

 Lipsa unui cabinet multimedia 

 Lipsa unor C.D.S. interdisciplinare (fizică –chimie 

- biologie istorie - geografie-arte) 

 Stilurile didactice folosite în predare sunt în mare 

parte de tip euristic. 

 Concentrarea activităţilor pe conţinuturi nu pe 

nevoile de formare ale elevilor 

 Reticenţa şi inerţia  cadrelor didactice în vârstă  

faţă de noul curriculum naţional. 

 



 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 C.D.S. oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaştere în diferite domenii sensibilizate de mijloacele mass-

media (discovery internet). 

 C.D.S. vine în sprijinul ameliorării absenteismului şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea motivaţiei intrinseci pentru învăţare şi la 

obţinerea unor performanţe şcolare, permite valorificarea 

abilităţilor individuale. 

 Oferta mare de auxiliare curriculare de pe piaţă si biblioteca 

virtuală 

 Promovarea proiectului educativ„Școala în natură”   

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru învăţare 

 Lipsa unor mijloacelor de învăţământ necesare 

întăririi caracterului aplicativ al C.D.S 

 Insuficiente fonduri pentru achiziţionarea de 

material didactic performant (videoproiectoare, 

softuri educationale) 

 

b) RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal calificat 100%. 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I si II este mare  

 Relaţiile interpersonale (profesor-elev, profesor-părinţi, 

profesor-profesor) existente, creează un climat educaţional 

deschis, stimulativ. 

 Participarea unui număr mare de profesori la cursurile de 

formare continuă şi perfecţionare prin C.C.D.,  

 Rezultate la olimpiadele şi concursurile şcolare judeţene, 

naţionale şi internaţionale. 

  Implicarea profesorilor şi elevilor în diferite programe de 

parteneriat şcolar. 

 Derularea unor programe educaţionale  

 Preocupare pentru stimularea profesorilor şi elevilor cu 

  Persistă tentaţia elementelor conservatoriste  la unii 

profesori în organizarea şi desfăşurarea lecţiilor şi în 

centrarea activităţilor pe nevoile elevului. 

  Implicarea aceluiaşi grup de persoane în derularea 

unor proiecte şi în activităţile non formale 

 Lipsa acţiunilor unitare în aplicarea unor prevederi 

legale. 

 Consiliul reprezentativ al elevilor este puţin implicat 

în unele problemele specifice şcolii. 

  Comunicarea cu părinţii se face adesea numai în 

situaţiile de criză 

 Slaba implicare a cadrelor didactice în promovarea 

educației permante utilizând noile tehnologii, 



 

rezultate deosebite. 

 Utilizarea certificărilor ECDL; 

 Activitatea muzicală: în cadrul şcolii activează precum şi si un 

ansamblu instrumental al elevilor din clasele liceale 

 Activitatea publicistică: revista şcolară Ösvény si funcţionarea 

radioului ,,Hám’’.   

 Implicarea educatoarelor  în diferite programe de parteneriat 

cu alte grădinițe. 

 Ziua spirituală organizată pentru profesori 

 Specific liceului nostru este corul „Harmonia” condus de 

doamna profesoară de muzică, corul participă anual la diferite 

concursuri şi întâlniri din ţară şi străinătate.   

 Împreună cu părinte spiritual clasele V-XII. participă anual la 

exerciții spirituale 

 Sprijinul Asociaţiei ADSONATUM 

 

 

 

implementarea acestora la clasă, precum și formarea 

la elevi a competențelor transferabile, dezvoltând 

capacitatea lor de a gândi critic şi strategic pentru a-şi 

rezolva problemele 

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Întâlnirile frecvente dintre cadrele didactice în afara orelor de 

curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului şi o comunicare mai bună. 

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de 

universităţi, C.C.D şi O.N.G. 

 Posibilităţi financiare destinate motivării personalului şcolii şi 

elevilor. 

 Creşterea numărului de ofertanţi şi programe de formare 

pentru dezvoltarea personală şi profesională. 

 Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familie 

în activitatea şcolară, fapt reflectat atât prin relaţia 

profesor-elev, cât şi prin performanţa şcolară. 

  Lipsa perspectivei clare asupra viitorului determinată 

de reforma societăţii în derulare 

 Plecarea tinerilor, absolvenților de liceu în străinătate 

 

 



 

 Experienţa a profesorilor si schimburi de vizite a elevilor la 

şcolile partenere din ţară şi străinătate   

 Sprijinul Asociaţiei Pax și Adsonatum 

 

 

c) RESURSE  MATERIALE  ŞI  FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existenţa mijloacelor moderne de informare (internet) şi 

auxiliare (videoproiector, aparat foto). 

 Accesarea fondurilor structurale. 

 Existenţa posibilităţilor de recompensare a elevilor cu rezultate 

şcolare deosebite (venituri proprii, sponsorizări, donaţii) 

 Existența cantinei unde pot servi masa 

elevii/preșcolarii/profesorii 

 

 Uzura fizică şi morală a bazei materiale 

 Insuficienta preocupare pentru conştientizarea 

elevilor spre păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare. 

 Spaţiul insuficient pentru desfăşurarea activităţilor 

instructiv educative, laboratoare insuficiente  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Descentralizarea şi autonomia instituţională. 

 Colaborarea cu Episcopia Romano-Catolică Satu Mare  

 Relaţii de parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi, 

agenţi economici) 

 Posibilitatea antrenării părinţilor şi elevilor în activităţile de 

întreţinere a şcolii de modernizarea bazei materiale şi în 

amenajarea unor săli de clasă 

 Adaptarea unei clădiri în vederea funcționării în bune condiții 

a profilului tehnologic 

 Reabilitarea termică a Convictului Sfântul Alois, respectiv 

schimbarea tâmplăriei  

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce 

la uzura morală a dotărilor existente. 

 Întârzieri birocratice în alocarea unor fonduri pentru 

diferite lucrări. 

 



 

 Reabilitarea clădirii grădiniței 

 Extinderea bazei material a liceului, construirea și amenajarea 

laboratoarelor conform specializărilor 

 

 
D) RELAŢII DE PARTENERIAT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Organizarea Zilelor Hám János 

 Organizarea Porților deschise a grădiniței 

 Colaborarea cu partenerii educaţionali: primăria, poliţia, 

pompieri, muzeu,  

 Colaborarea cu diverse instituţii pentru realizarea unor 

activităţi extracurriculare (muzeu, asociaţiile  

  Realizarea site-ului liceului 

 Schimburi de experienţă a profesorilor şi elevilor la şcolile 

partenere: 

-Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium – Miskolc,  

-Szent Imre Katolikus Gimnázium – Nyíregyháza,  

-Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola 

– Érd 

 Schimburi de experienţă a educatoarelor cu parteneri din 

Nyiregyháza din Ungaria și Oldenburg din Germania 

 Puţine parteneriate tematice (istorie locală, ştiinţe) cu 

şcoli din ţară şi străinătate. 

  Prea puţine  programe de orientare  şcolară şi 

profesională 

  Lipsa unui parteneriat real şcoală-familie 

 Insuficienta  pregătire a elevilor pentru viaţă şi 

societatea românească integrată în U.E. 

  Insuficienta implicare a unor  cadre didactice în 

activităţile extraşcolare. 

 Insuficienta implicarea a părinţilor elevilor cu 

performanţe şcolare în activităţi educative desfăşurate 

în şcoală. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Integrarea României în structurile europene 

  Formarea personalului didactic pentru întocmirea şi derularea 

unor programe europene 

 Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională şi al 

elevilor de a participa la târgurile de oferte educaţionale 

 Timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba 

implicare a lor în activităţile şcolii. 

 Instabilitate la nivel social şi economic a instituţiilor 

potenţial partenere. 

 



 

 Interesul altor instituţii similare pentru schimbul de 

experienţă. 

 Posibilitatea ofertării de servicii către comunitate  

 

 

In urma diagnozei (chestionare) rezultă că în unitatea noastră de învăţământ îşi desfăşoară activitatea mai multe grupuri de interes: 

 

1. eleviicare aşteaptă:  

 - dotări corespunzătoare  

- calitatea superioară a procesului instructiv-educativ 

- schimburi de experiență 

- lărgirea orizontului cultural şi social 

- dezvoltarea creativităţii şi personalităţii, a spiritului de echipă, a opiniilor personale 

-formarea abilităţilor de orientare profesională 

-o viziune corectă privind aşteptările proprii şi realitatea economico-socială 

 

2. părinţiicare aşteaptă: 

-grad înalt de promovabilitate 

- asigurarea accesului la pregătiresuperioară 

- asigurarea unui climat de siguranţa în şcoală 

- cunoaşterea aprofundată a limbii străine 

- asigurarea unei educaţii la nivel superior a elevilor 

 

3. cadrele didactice care aşteaptă : 

- mai multă coerenţăşistabilitate în aplicarea reformei din învăţământ 

- implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolii  

- mai mult respect şi înţelegere din partea celorlalte categorii sociale 

 

 



 

4. agenţii economici care aşteaptă: 

– forţă de muncăbine pregatită, dar fărăcontribuţia agentului economic 

– o mai bună comunicare instituțională 

 

 

4. ANALIZA P.E.S.T 

 
Politic 

1.descentralizarea structurilor de decizie 

2.existenţa la nivel local a unor consilieri cadre didactice 

3.existenţa în Consiliul de Administraţie al şcolii a unui reprezentant al primarului şi 3 reprezentanti al Consiliului local 

4. politica de coeziune şi integrare europeană 

 

Economic 

1.insuficienţa resurselor financiare alocate învăţământului 

2.agenții economici nu sunt suficient de sensibili la nevoile financiare ale scolii 

3.lipsa unei legislații motivaționale pentru agentul economic astfel încât sponsorizările pentru școală sa fie mai facile 

4. politica de finanţare pe baza de programe a UE 

 

Social 

1. plecarea părinţilor la munca în străinătate 

2. mulţi copii lăsaţi în grija rudelor sau vecinilor datorită migrării forţei de muncă în alte ţări 

3. influenţa nu totdeauna pozitivă a mass-mediei  

4. educaţia nu este văzută ca un mijloc de promovare socială şieconomica 

5. oportunitatea unei oferte extinse pe piaţa muncii în contextul dezvoltării europene 

 

Tehnologic  

1.globalizarea  



 

2. pătrunderea tehnologiei moderne întâmpină dificultăţi financiare 

3. unitățile școlare nu dezvolta suficient servicii de educare a adulțilorpe domenii de activitate 

4. interes prea scăzut pentru utilizarea tehnologiei informaţiei înscopul dezvoltării relațiilor interinstituționale 

 

 

5.MISIUNEA : OMUL CARE SE DĂRUIEȘTE 
  

Încă de la înfiinţare, şcoala noastră şi-a propus ca obiectiv de bază educarea elevilor în vederea formării lor ca adevărate personalităţi, 

care prin cultura dobândită să se poată afirma în viaţă. Cea mai importantă sarcină este să-i educăm în spiritul creştin, în sinteza a  două direcţii: 

cultură şi credinţă și totodată credință și viață. Școala formată din colectivul  de elevi, părinți și  educatori cu un puternic spirit creștin  are rolul 

de a transmite valori creștine, iar acest rol nu se limitează doar la școală ca instituție, ci funcționează ca formator de comunitate. 

Misiunea şcolii este educarea tinerilor catolici în spirit religios creştin, formarea şi dezvoltarea personalităţii într-o lume dominată de 

indolenţă, libertinaj în gândire, ateism şi diverse alte forme de nihilism moral. Principiul nostru educaţional, moștenirea pe care o avem de la 

episcopul Hám János, se bazează pe pedagogia ignațiană: CURA PERSONALIS – însemnă: formarea unor generaţii de elevi cu o personalitate 

matură, care îşi asumă cu convingere o ideologie sănătoasă şi sunt capabili să se orienteze în viaţă , familie, carieră, societate, după principii 

creştine. În realizarea acestor obiective contribuie şi orele de religie, exercițiile spirituale organizate de părintele spiritual al școlii, activitățile 

extrașcolare organizate de școala noastră. 

  

 

6.VIZIUNEA: PER MARIAM AD JESUM 

 
Viziunea școlii, ca perspectiva viitorului este simbolizată prin emblema liceului.  Este îngemănarea monogramei lui Cristos cu iniţiala 

numelui Maicii Domnului, având semnificaţia – strădanie peste timp: Per Mariam ad Jesum, ce ne îndeamna la aspirație spre valorile creștine 

eterne. Semnul apare pe drapelul şcolii de culoare alb-verde, pe ecusoane, pe legitimaţii, etc. 

 

 

  

 



 

 

 

7.OBIECTIVE STRATEGICE 
 

1. Centrarea activităţilor didactice pe elev punândaccent pe latura formativă a învăţării, preocupându-se de identificarea unor modalităţi 

eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor. 

2. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii care să evidenţieze, să promoveze şi 

să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de activitate, motivarea,ataşamentul şi loialitatea faţă de instituţie. 

 3.Stabilirea de proiecte parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea dobândirii de competențe 

necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii. 

4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învăţământ modern, de 

calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de calcul în predare. 



 

 

   
1. Centrarea activităţilor didactice pe elev punând accent pe latura formativă a învăţării, preocupându-se 

de identificarea unor modalităţi eficiente de organizare şi îndrumare a activităţii elevilor. 
 
Dezvoltarea personalităţii elevilor prin iniţiative de autodezvoltare personală, prin opţiuni sistematice de formare, prin conduită autoimpusă; 

prin colaborarea cu cadrele didactice la proiectarea şi desfăşurarea de activităţi educative; prin asumarea completă şi realizarea ritmică a 

sarcinilor de studiu, întrucât ne pregătim elevii pentru o societate a cunoaşterii, a informaţiei globalizate, dar cu grad înalt de perisabilitate, 

ceea ce îi va obliga să înveţe rapid şi continuu pentru a fi competitivi. 
 
Direcții de acțiune 

 
 Plasarea învăţării ca proces în centrul demersului didactic (deplasarea accentului de la „ce ştie” elevul la ”ce ştie să facă” elevul) 

 Orientarea învăţării spre formarea de capacităţi şi aptitudini, prin dezvoltarea competenţelor proprii rezolvării de probleme, 

precum şi prin folosirea strategiilor activ-participative 

Termen: 01.09.2017 

Responsabil: Frigy Szabolcs 

 

 Promovarea valorilor democratice în activitatea Consiliului elevilor 

 Perceperea elevilor ca parteneri în actul educativ. 

Termen: 01.09.2017 

Responsabil: Gózner Enikő 

 

 

 Flexibilizarea ofertei de învăţare venite dinspre şcoală, acţiune ce va duce la trecerea da la „o şcoală pentru toţi” la o „şcoală  

pentru fiecare” (se trece de la centrarea pe conţinuturi la centrarea pe interesele şi nevoile elevului) 
 Extinderea ofertei școlare prin deschiderea unui nou nivel de studiu, profil tehnologic, în conformitate cu solicitările venite din partea agenților 

economici, a Episcopiei Romano-Catolice și a Consiliului Profesoral. 



 

 Posibilitatea realizării unor trasee şcolare individualizate, motivante pentru elev, orientate spre inovaţie şi împlinire personală 

 Formularea și implementarea învățământului incluziv, astfel încât elevi din grupuri defavorizate sau cu cerințe educaționale speciale să își 

găsească locul în această școală. 

Termen: 01.09.2018 

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 

 Dezvoltarea modalităţilor de evaluare formativă şi sumativă cu ajutorul computerului. 

 Iniţierea tuturor cadrelor didactice şi a personalului în utilizarea calculatoarelor în activitatea profesională 

Termen: 01.09.2018 

Responsabil: Varga György 

 

 Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculumului naţional şi local 

 Promovarea unei educatii permante avansată, utilizand noile tehnologii, implementarea acestora la clasa, precum si formarea la elevi a 

competențelor transferabile, dezvotand capacitatea lui de a gandi critic şi strategic pentru a-şi rezolva problemele 

Termen: 01.09.2018 

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 

 Asigurarea unui spatiu care sa permita accesului la informatie pentru toate categoriile de beneficiari (elevi, parinti, comunitatea locala etc) 

in ceea ce priveste informarea, orientarea si consilierea privind cariera 

 Identificarea şi atragerea de resurse materiale şi financiare pentru susţinerea ofertei curriculare şi extracurriculare a şcolii 

Termen: 01.09.2018  

Responsabil: Ádámkó István-Csaba 

 

 

 

 



 

 
2. Proiectarea unui sistem propriu de monitorizare şi evaluare a activităţii întregului colectiv al şcolii care să 

evidenţieze, să promoveze şi să stimuleze plusvaloarea la toate nivelurile de activitate, motivarea, ataşamentul 
şi loialitatea faţă de instituţie 
 

Asigurarea calităţii educaţiei, prin încadrare de personal didactic calificat cu recunoaștere profesională şi formarea continua a acestuia pentru 
racordarea la un învăţământ european 
 
Direcții de acțiune 
 

 Informarea şi formarea corpului profesoral în domeniul tradiţiilor şi al culturii localeşi europene. 

 Promovarea unei culturi organizaţionale de tip corporativ. 

 Organizarea activităţii, respectând organigrama şi redistribuirea atribuţiilor pe fiecare cadru didactic, în scopul eficientizării întregii 

activităţi. 

Termen: 01.09.2017 

Responsabil: Ádámko István-Csaba 

 

 Dezvoltarea de noi perspective în formarea continuă a resursei umane în contextul dezvoltării educaţiei centrată pe competenţe prin 

implementarea de programe/proiecte educaţionale 

 Motivarea cadrelor didactice pentru formarea continuă, șanse de promovare in domeniu 

Termen: 01.09.2018  

Responsabil: Kaitar Roxana 

 

  Îmbunătăţirea stilului de comunicare profesor-profesor, profesor-elev, elev-elev. 

Termen: 01.09.2018  

Responsabil: Frigy Szabolcs, Ádámkó István-Csaba 

 

  Familiarizarea cadrelor didactice cu sistemul de evaluare internă. 

Termen: 01.09.2018  

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 



 

 

 

 

3. Stabilirea de proiecte parteneriate și schimburi culturale și derularea de programe extracurriculare în vederea 

dobândirii de competențe necesare integrării în învățământul superior și pe piața muncii 

 În interesul elevilor și pentru amplificarea prestigiului vom pune accent pe realizarea unei colaborări strânse cu școli din țară și din 

străinătate, pentru a oferi elevilor noștri o viziune amplă asupra perspectivelor pe care le poate oferi viitorul ca absolvenți ai acestei școli, o 

deschidere pentru conlucrare și schimb de experiență,o posibilitate de a dovedi nivelul pregătirii lor în plan profesional, în comparație cu elevii 

altor licee din țară și din străinătate. 

 Stimularea participarii elevilor la cursuri de perfecționare și ateliere de lucru în țară și străinătate, le dezvolta siguranța de sine, curajul de 

exprimare a părerilor proprii, confruntarea cu mentalitățile tinerilor din alte țări, capacitatea de a se adapta cu ușurință la schimbările care survin 

în viața economică și socială, regîndirea  imaginii de sine din perspectiva apartenenței la una dintre comunități. 

 

Direcții de acțiune 

   

 Analiza nevoilor şi resurselor interne ale școlii şi identificarea factorilor care ar încuraja sau ar inhiba construirea unei relaţii de 

parteneriat cu o organizaţie/instituţie. 

Termen: 01.06.2016 

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 

 Consolidarea  capacității scolii pentru a dezvolta proiecte prin care să contribuie la dezvoltarea ei și a comunității. 

Termen: 01.06.2016   

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 



 

 Identificarea, contactarea și angajarea posibililor parteneri care să se potrivească nevoilor unităţilor de învăţământ într-un proces de 

explorare privind modul în care va arăta parteneriatul, cum va fi el condus, ce rezultate va produce, luând în considerare compatibilitatea 

între organizaţii, elementele de cultură internă, scopurile fiecăruia, aşteptările de la parteneriat. 

Termen: 01.06.2016   

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 

 Promovarea spiritului original, creativ si inovator, ca instrument al identității naționale. 

  Termen: 01.09.2017 

 Responsabil:  Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 Creşterea gradului de autocunoaştere al tinerilor, dezvoltarea de abilităţi şi deprinderi comportamentale într-o mai bună relaţionare a 

tinerilor în societate prin derularea de programe de dezvoltare personală a tinerilor, infiinţarea de cluburi.  

Termen: 01.09.2016 

Responsabil: Frigy Szabolcs, Pakot Géza SJ 

 

 Creşterea gradului de informare şi sensibilizare asupra vieţii comunităţii şi dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor, promovarea ideii 

de voluntariat în rândul tinerilor și creșterea numărului de voluntari  

Termen: 01.09.2016 

Responsabil:  Frigy Szabolcs, Pakot Géza SJ 

 

 Identificarea problemelor comunităţii şi organizarea de activităţi pentru implicarea tinerilor în luarea deciziilor şi/sau dezvoltarea 

spiritului civic, organizarea de campanii de informare a tinerilor cu privire la voluntariat. 

 Aplicarea şi promovarea sistemului de evaluare în colaborare cu parteneri educaţionali locali. 

 Formularea unui sistem eficient de comunicare internă, externă și cu instituții/organizații, în vederea încheierii de parteneriate stabile 

pentru îmbunătățirea ofertei școlare. 

Termen: permanent  

  Responsabil:  Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 



 

 

4. Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării  

unui învăţământ modern, de calitate, bazat pe modelare experimentală şi generalizarea utilizării tehnicii de 

calcul în predare 

Prioritatea politicilor educaţionale pentru următoarea etapă va fi echilibrarea raportului echitate/calitate. Aceasta presupune, pe  

de o parte, promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie şi, pe de altă parte, ameliorarea permanentă a calităţii învăţării. 

 

Direcții de acțiune 

 

       Reabilitare, extindere, modernizare si dotare a clădirilor instituției 

Termen: 01.09.2017 

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 Dotarea laboratoarelor cu material didactic interactiv prin venituri proprii şi proiecte internaţionale; 

Termen: permanent 

Responsabil: Ádámkó István Csaba, Csapó-Ilyés Attila-Csaba 

 

 Proiectarea şi realizarea eficientă, respectând legalitatea, a execuţiei bugetare. 

Termen: permanent 

Responsabil: Bicsi Ildikó, Ádámkó István-Csaba 

 

 Acoperirea necesarului de calculatoare şi soft educațional pentru toate ariile curriculare. 

 Creşterea contribuţiei părinţilor la îmbunătăţirea condiţiilor de instruire şi la dotarea cu material didactic. 

 Dotarea şcolii cu mai multe calculatoare, cu material didactic şi dezvoltareainfrastructurii şcolii. 

Termen: 01,09.2018 

Responsabil: Varga György, Ádámkó István-Csaba 

 



 

 

 

 

 

8.IMPLEMENTARE 
 

Implementarea cu succes a planului de dezvoltare instituțională. Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor 

fi revăzute şi modificate cu regularitate; 

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o comunicare eficientă cu fiecare 

membru al proiectului.Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare şi strategii de motivare). 

Prin Consiliul de Administraţie se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va 

supraveghea procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

 

 

9.REZULTATE AŞTEPTATE 

 
            Gama de activităţi extracurriculare să ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului 

de şcoală. 

                Implicarea unui număr cât mai mare de cadre didactice în efectuarea a cel puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării 

specialităţii sau metode de a asigura managementul eficient al clasei sau utilizării tehnicii de calcul în predare 

            Atragerea de fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau internaţionale. 

Spaţiul şcolar funcţional la standarde ridicate de curăţenie şi igienă. 

Creşterea numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile şcolare din municipiu şi judeţ şi din ţară în vederea realizării 

unor simpozioane, concursuri, programe, proiecte; 

Realizarea unor relaţii parteneriale cu ISJ, ONG-uri locale etc. 

 

 

 



 

 

10.MONITORIZARE  

Scopul monitorizării este de a furniza informaţii prin care echipa managerială poate identifica şi rezolva problemele de implementare şi 

poate evalua progresul în strânsă legătură cu ceea ce a fost iniţial planificat. 

Managerul liceului va compara în permanenţă încadrarea în timp a acestuia, cheltuielile şi realizările cu planificarea în timp a activităţilor, 

costurile prevăzute în buget şi standardele de performanţă prevăzute în plan. 

Orice abatere semnificativă de la buget şi de la planificarea în timp va fi raportată imediat, ea putând constitui o anomalie care poate 

afecta viabilitatea şi şansele de succes ale întregului proiect.  

Tot în sarcina managerului instituției  cade şi identificarea şi stabilirea oportunităţii schimbărilor necesare a se efectua în planul iniţial, 

din diferite motive şi de a se asigura că ele sunt aprobate de C.A. 

 

Pentru o administrare optimă a planului de dezvoltare instituțională vor fi desfăşurate următoarele activităţi: 

 

a. redactarea unor rapoarte interne utile 

 Membrii echipei de proiect, la termenele stabilite şi comunicate de la început de către managerul instituției, vor întocmi rapoarte  

care să evidenţieze progresele înregistrate şi problemele apărute în activitatea de implementare.  

Managerul liceului  va centraliza toate rapoartele, va adăuga comentarii, va extrage concluzii şi va emite recomandări  

privind activităţile viitoare şi schimbările ce trebuie operate. Acest material va fi trimis fiecărui membru al echipei. 

b. organizarea unor şedinţe periodice ale echipei de proiect 

c. compararea, în permanenţă, a activităților propuse în planul operațional cu posibilitățile reale de îndeplinire 

d. monitorizarea şi controlul bugetului 

În monitorizarea execuţiei financiare, managerul liceului se va baza pe rapoartele periodice întocmite de către contabilul şef   

al unităţii.  

e. folosirea informaţiilor obţinute în procesul de monitorizare 

Informaţiile vor fi utilizate în actualizarea planului de proiect astfel încât să reflecte stadiul actual al proiectului  şi pentru  

revizuirea schimbărilor operate la nivelul planului împreună cu membrii echipei de proiect. 

 

 



 

 

MONITORIZAREA INTERNĂ 
 
 

Nr 
 

ACŢIUNEA 
 

RESPON-

SABIL 
 

PARTENERI 
 

TERMEN 
 

ÎNREGISTAREAR

EZULTATELOR 
 

INSTRUMENTE 
 

INDICATORI 
 

1. 
 

Elaborarea şi afişarea 

proiectului 

dedezvoltare 

instituţională 
 

Director 
 

-şefii 

comisiilor şi 

catedrelor; 
-comisia pentru 
evaluarea 
şiasigurarea 
calităţii 

 

sept 

/oct 

2016 

 

- produsul final 
 

- fişă de apreciere 
 

- criteriile de 

realizarea PDI 
 

2. 
 

Curriculum la 

Decizia Şcolii: 

proiectare şi 
aplicare. 

Scoala dupa 

Scoala 

 

Director adj. 
 

-şefii comisiilorde 

curriculum şi ai 

catedrelor, pe 
discipline 

 

2016/2017 
 

- proiect CDŞ 
 

- fişe de evaluare 
 

- standardele 

de evaluare 
 

3. 

 

Înscrierea la 

cursuri de formare  
Director 

 

-responsabil si 

membri ai 

comisieide formare 

continuă 
 

Pe 

parcursul 

derulării 

proiectului 
 

- în baza de datea 

şcolii 

 

statistica 

prezenţei 

si 

absolvirii 

cursurilor 
 

- număr de 

cadre didactice 

înscrise 
 



 

4. 
 

Starea de 

funcţionalitate a 

clădirii 
 

Director 
 

- diriginţi,elevi, 

personal 

administrativ 
 

săptămânal 
 

- registrul deevidenţă 

a reparaţiilor 

 

- analize, rapoarte 
 

- volumul 

cheltuielilor 

pentru reparaţii 
curente 

 5. 
 

Proiectede parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

 

Director adj. 
 

-responsabil cu 

proiecteşi programe 

educaţionale şi 

cadrele didactice 

 

- lunar 
 

- în baza de datea 

şcolii 

 

- analize, fişe 

de evaluare 

 

-număr 

proiecte 

 

6. 

 

Imaginea şcolii 
reflectată în mass-media 

 

Director adj. 

 

-responsabil si 
membri ai comisiei 

depromovarea 

imaginii şcolii 

 

săptămânal 

 

- înbaza de datea 
scolii 

 

- situaţii statistice 

 
 

 
 

 

MONITORIZAREA  EXTERNĂ – Va fi realizată de reprezentanţii ISJ, MENCS. 
 

Evaluarea reprezintă aprecierea progresului înregistrat în atingerea obiectivelor propuse şi presupune o măsurare a succesului planului. Ea 

se realizează în mod obligatoriu la sfârşitul perioadei de 5 ani dar este deosebit de util ca şi pe parcursul lui să aibă loc evaluări parţiale. 

Fiecare activitate va fi analizată din punct de vedere al caracterului inovator şi al impactului asupra culturii organizaţionale a instituţiei, 

rezultatelor elevilor, activităţii  psiho-pedagogice a cadrelor didactice şi  la nivelul comunităţii. 
Aceste evaluări au drept scop aprecierea modului în care a fost realizată fiecare etapă necesară atingerii rezultatelor scontate şi eficienţa 
activităţilor desfăşurate în scopul diseminării acestor rezultate. Acestea vor fi promovate prin actualizarea  permanentă a site-ului şcolii. 
 

 
 
 



 

NR. 
 

ACŢIUNEA 
 

RESPONSABIL 
 

PARTENERI 
 

TERMEN 
 

ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE 
 

INDICATORI 
 

1. 

 

Disciplinele 

opţionale realizate 

în urma 

chestionării 

elevilorşi 

părinţilor 

 

Director 

adjunct 

 

-comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii, 

şefii comisiilor de 

arii curriculare, 

comisiade 

curriculum 

- la finalul 

acţiunii 

 

- la nivelul 

comisiilor pe arii 

curriculare 

 

-chestionare, fişe 

de apreciere, fişe 

de analiză a 

documentelor 

-fişede aprobare a 

CDS propuse 

 

- descriptori de 

performanţă, număr 

persoane 

chestionate, număr 

discipline opţionale 

realizate 

 

2. 

 

Creşterea 

calităţii 

procesului de 

predare învăţare 

reflectatăîn 

rezultatele 

elevilor 

 

Director 

 

-comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea calităţii, 

şefii comisiilor şi 

ai catedrelor 

comisia de disciplina 

 

-semestrial 

 

-în rapoartele 

semestriale si 

anuale 

 

-analize, statistici 

 

- numărul cadrelor 

didactice formate, 

numărul elevilor 

promovaţi, mediocri 

şi cu rezultate de 

performanţă 

 



 

3. 

 

Situaţia spaţiilor 

de învăţământ şi 

a 

clădirilorşcolare 

 

Director 

 

-comisia pentru 

asigurarea şi 

evaluarea 

calităţii comisia 

pentru 

gestionarea 

patrimoniului 

-semestrial 

 

-în baza de date a 

şcolii 

 

-analize, rapoarte 

 

-creşterea/scăderea 

cheltuielilor de 

întreţinere 

 

4. 

 

Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

 

Director 

 

-responsabil cu 

proiecte şi 

programe 

educaţionale 

 

-semestrial 

 

- în baza de date a 

şcolii 

 

-analize 

 

-Numărul de 

proiecte de 

parteneriat aprobate 

 

5. 

 

Realizări ale 

şcolii 

reflectateîn 

mass media 

locală şi 

naţională 

 

Directora 

djunct 

 

-responsabilul si 

membrii comisiei 

de promovare a 

şcolii 

 

-semestrial 

 

- în baza de date a 

şcolii 

 

-statistici, 

rapoarte 

 

- numărul de apariţii 

pozitive în mass-

media 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EVALUAREA EXTERNĂ: vafi realizată de reprezentanţii ISJ, MENCS, ARACIP 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

Directorul şcolii – Ádámkó István-Csaba 

Directorul adjunct – Csapó-Ilyés  Attila-Csaba 

Părinte Spiritual- Pakot Géza SJ 

Director educativ – Dr. Frigy Szabolcs István 

Coordonator CEAC- Kaitar Roxana 

 

 


