




































ANALIZA SWOT 
    PUNCTE TARI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare 
Relații comunitare și 

sistemice 
• Cunoșterea şi aplicarea

Curriculumului Naţional
centrat pe competențe;

• Planificarea adecvată și
parcurgerea integrală a
programelor şcolare;

• Utilizarea manualelor şi
auxiliarelor curriculare
aprobate;

• O tradiție în predare-
învățare-evaluare foarte
bunăi;

• Aplicarea la clasă a noilor
programe pentru gimnaziu;

• Predarea integrată și
predarea bazată pe noile
tehnologii.

• Încadrarea cu personal care are
autoritatea expertizei profesionale,
calificat în proporție de 100%;

• Personal didactic cu interes pentru
perfecţionare, dezvoltare
profesională, inclusiv pentru
activitatea online sau de
performanță, cadre-resursă
inclusive pt. ISJ;

• Relaţii interpersonale care permit
luarea deciziilor  prin consens,
colegial, profesionist;

• Toate cadrele didactice dețin
resurse proprii pentru susținerea
lecțiilor în regim on-line.

• Încadrarea în costurile standard;
• Spații școlare suficiente raportat la numărul de

elevi;corpul A de clădire complet renovat,
reabilitat, tribună și curte reabilitate;

• Corpuri de clădire  înscrise în proiecte de
reabilitare;

• Laboratoare şi cabinete specializate pentru
informatică, fizică, chimie, biologie, lb. română

• Bază sportivă modernă și funcțională;
• Bibliotecă, cabinet medical şi cabinet de

consiliere;
• Transparență în realizarea achizițiilor și a

cheltuirii banului public;
• Resurse extrabugetare realizate prin

învățământul postliceal cu plată;
• Implicarea Asociației părinţilor, altor asociații

nonprofit în finanțarea unor activități ale elevilor;
• Colaborare foarte bună cu administraţia locală;

• Interesul părinţilor pentru
calitatea educaţiei oferite
în şcoală

• Interes din partea elevilor
şi cadrelor didactice
pentru o relaţie activă şi
profitabilă cu
reprezentanţii comunităţii
locale;

• Existenţa unui număr de
activităţi consacrate
implicând parteneriat
instituţional;

• Implicarea în parteneriate
cu diferite organizații.

    PUNCTE SLABE 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare 
Relații comunitare și 

sistemice 

• Accent pe abordarea
monodisciplinară,
mai puțin
multidisciplinară;

• Formalism în
elaborarea
planificărilor şi a
altor documente int.;

• Folosirea tehnologiei
digitale cu accent pe
expunere și nu pe
învățare activă;

• Ofertă CDȘ redusă.

• Personal nedidactic
insuficient;

• Implicare și inițiativă
neuniformă a
personalului în
problemele unităţii de
învăţământ;

• Lipsa de implicare a
unor cadre didactice
privind promovarea
imaginii și a culturii
școlii.

• Lipsa mijloacelor didactice de lucru specifice activității
practice pentru laboratoarele de fizică, chimie și
biologie;

• Internet de bandă insuficientă pentru desfășurarea
optima a procesului de predare-învățare-evaluare în
sistem on-line;

• Lipsa resurselor digitale în biblioteca școlară și a unui
sistem de videoconferință în sălile de clasă;

• Imposibiltatea utilizării fondurilor alocate disponibile
prin costul standard pentru motivarea personalului;

• Insuficienta formare pentru  realizarea şi
implementarea de proiecte cu fonduri atrase de la
bugetul de stat, respectiv din fondurile structural.

• Blocaje în  derularea
protocoalelor privind
colaborarea cu instituţiile
de cultură şi artă de la
nivel local, datorită
pandemiei;

• Lipsa informării scolii în
timp util pentru
rezolvarea unor
probleme;

• Promovare redusă a
rezultatelor foarte bune
ale școlii.

    OPORTUNITĂȚI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare Relații comunitare și sistemice 

• Ofertă bogată de
manuale și auxiliare
curriculare pentru
toate disciplinele;

• Programul CRED –
Curriculum relevant,
educație deschisă
pentru toți;

• Strategia privind
digitalizarea
educației din
România Smart-Edu

• Încheierea unor
parteneriate sistemice
școală –părinți-  
comunitate;

• Continuarea programelor
Erasmus+ pentru formare
profesională și de job
shadowing, precum și a
programelor POCA

• Existența unor programe
naționale de mentorat
didactic, precum și
proiectul CRED;

• Interes şi sprijin din partea comunităţii
locale pentru îmbunătăţirea condiţiilor
educaţionale;

• Posibilităţi de obţinere de finanţări
directe de la bugetul statului şi
fondurile structurale pentru dotări şi
investiţii pe bază de proiecte;

• Interes din partea asociaţiei de părinţi;
• Existența veniturilor extrabugetare;
• Posibilitatea atragerii de fonduri de la

bugetul de stat/comunitatea
europeană pe bază de proiecte;

• Implicarea școlii în revigorarea
comunității locale prin  participarea
școlii la promovarea unor
evenimente locale cu puternice
valențe de educație nonformală;

• Existenţa unor
programe/proiecte/protocoale
naționale privind activităţile educative
pentru elevi;

• Implicarea factorilor responsabili în
atragerea de fonduri europene
destinate unităților de învățământ.

    AMENINȚĂRI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare 
Relații comunitare și 

sistemice 

• Incertitudinile generate de
schimbarea planurilor cadru
pentru liceu;

• Programe școlare
încărcate;

• Limite în resursele
materiale, financiare şi
informaţionale necesare;

• Dificultăți de funcționare a
comisiei de curriculum, în
urma aplicării noului
ROFUIP.

• Evoluția demografică
defavorabilă;

• Limite în asigurarea
resurselor materiale şi
financiare pentru motivarea
personalului;

• Centralizarea  excesivă  a
mişcării personalului
didactic;

• Lipsa  viitoare a
personalului didactic.

• Limite în asigurarea resurselor
financiare necesare datorită alocărilor
bugetare insuficiente de la nivel central /
local;

• Condițiile socio-economice locale fac
dificilă obținerea de donații și
sponsorizări;

• Mediu financiar rigid;
• Uzura morală rapidă a tehnologiei;
• Planificare deficitară la nivelul bugetului

de stat – finanţări dezechilibrate sub
aspect valoric şi de timp de utilizare.

• Limite în asigurarea
resurselor financiare şi
materiale necesare / alte
priorități în utilizarea
fondurilor proprii;

• Lipsa de interes a unor
beneficiari ai procesului
educațional de colaborare
cu unitatea de învăţământ.



 
Obiectiv strategic 1: DEZVOLTAREA UNEI CULTURI A ÎNVĂȚĂRII PRIN REALIZAREA UNOR 

EXPERIENȚE DE ÎNVĂȚARE LA CELE MAI ÎNALTE STANDARDE DE CALITATE 
 

Domeniul 

funcțional 
Obiective 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Elaborarea documentelor proiective în concordanţă cu noul curriculum și cu specificul 
procesului educaţional din unitate şi resursele existente 

O.2 : Promovarea învățării independente și autonome prin implementarea curriculum-ului 
național în vigoare în echilibru cu cel aflat la dispoziția școlii, pentru personalizarea 
parcursului educativ în funcție de dorințele, interesele și înclinațiile fiecărui elev. 

O.3 : Utilizarea celor mai noi și adecvate metode de predare–învățare-evaluare care să aibă 
un impact pozitiv asupra activității școlare. 

O.4 : Asigurarea educației pentru elevii cu CES prin realizarea de adaptări curriculare și planuri 
de  intervenție personalizate, în concordanță cu particularitățile de dezvoltare ale elevilor. 

O.5 : Monitorizarea eficienței activităților desfășurate cu elevii cu CES ca urmarea a reazizării 
adaptărilor curriculare și a planurilor de intervenție personalizată 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

O.1 : Atragerea și fidelizarea cadrelor didactice cu înaltă calificare profesională și cu performanțe 
în activitatea instructiv-educativă. 

O.2 : Formarea continuă a cadrelor didactice cu efect asupra învățării elevilor. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

O.1 : Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor materiale şi financiare în vederea atingerii 
obiectivelor educaționale stabilite. 

O.2 : Atragerea de fonduri extrabugetare pentru motivarea elevilor și cadrelor didactice 
performante, precum și pentru susținerea cursurilor de formare ale cadrelor didactice. 

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 :  Colaborarea eficientă cu autoritățile publice locale și cu ONG-urile care acționează în 
domeniul educațional și al formării profesionale, cu asociații ale minorităților, pentru 
susținerea învățării de calitate de tip formal, informal și nonformal.  

O.2 : Promovarea proiectelor educaționale internaționale finanțate prin programe ale Comisiei 
Europene / Programe de parteneriat transfrontalier și schimburi școlare. 

 
Obiectiv strategic 2 : MANAGEMENT PERFORMANT, LIDERSHIP DISTRIBUIT 

 

Domeniul funcțional Obiective 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Acces nelimitat la documentele curriculare (planurile-cadru pentru fiecare ciclu și formă 
de învățământ, programe școlare, standarde profesionale), la legislația specifică din 
domeniul educației, leadership-ului și dezvoltării personale. 

O.2 : Crearea și actualizarea unei baze de date privind: documentele curriculare în vigoare, 
legislația în vigoare, oferta de manuale, auxiliarele curriculare, oferta națională de CDŞ. 

O.3 : Asigurarea autonomiei profesorilor privind materialele suport, sursele de informare și 
auxiliarele utilizate. 

O.4 : Monitorizarea nivelului de realizarea a bazei de date și a eficienței utilizării 

documentelor curriculare din baza de date 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

O.1 : Stabilirea unor grupuri nodale pe domenii de interes, identificarea și valorizarea liderilor 
formali și informali. 

O.2 : Învățare colaborativă prin activități de mentorat pentru cadrele didactice care doresc și se 
implice în procesul de management.  

O.3 : Delegarea de sarcini și responsabilități în funcție de competențe, experiență și implicare. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

O.1 : Identificarea resurselor financiare necesare perfecționării în domeniul managementului, 
dezvoltării personale și al comunicării pentru liderii formali și informali. 

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Schimburi de experiență cu unități de învățământ din țară și străinătate.  
O.2 : Promovarea unei politici bazate pe dezbatere, dialog și consultare a beneficiarilor 

primari, secundari, terțiari ai demersului didactic cu cadrelor didactice în luarea deciziilor 
care afectează viața în școală.  

 

 

 

 

 



Obiectiv strategic 3: CREAREA UNUI MEDIU ORGANIZAȚIONAL SIGUR, OFERTANT ȘI STIMULATIV 

 

Domeniul funcțional Obiective 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Stimularea performanței, consolidarea progresului școlar prin tratarea 

diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării pentru stimularea, 

dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 

O.2 : Aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de predare-învățare-
evaluare, prin asistență la ore, ore deschise, cercuri pedagogice în scopul evaluării 
impactului activităților asupra învățării și promovării bunelor practici. 

O.3 : Construirea unei biblioteci virtuale cu lecții offline disponibile oricând și oriunde. 

O.4 : Asigurarea existenţei şi aplicarea procedurilor de autoevaluare instituţională 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

O.1 : Asigurarea sănătății, securității și integrității fizice a elevilor și personalului școlii. 

O.2 : Consilierea școlară pentru dobândirea și consolidarea stării de bine pentru elevi, părinți și 
personalul școlii. 

O.3 : Combaterea discriminării, a violenței, a segregării și a formelor de bullying și 
cyberbullying. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

O.1 : Identificarea resurselor financiare pentru dotarea laboratoarelor de științe. 

O.2 : Dotarea fiecărei săli de clase cu mijloacele necesare pentru a putea fi susținute lecții on-
line. 

O.3 : Utilizarea resurselor e-Biblioteca, laboratoare tehnologice pentru școala postliceală 
sanitară, specializările AMG și AMF. 

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Parteneriate cu instituții de cultură și educație pentru desfășurarea de activități suport 
pentru educație în medii extrașcolare. 

O.2 : Derularea de stagii de practică în străinătate pt elevii școlii postliceale sanitare. 
O.3 : Promovarea voluntariatului - derularea SNAC 

 

Obiectiv strategic 4: CNTLR – O ȘCOALĂ A COMUNITĂȚII, PENTRU COMUNITATE 

Domeniul 

funcțional 
Obiective 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

O.1 : Elaborarea și promovarea ofertei educaționale  în funcție de evoluția demografică locală, în 
funcție de interesul și dezvoltarea socio-economică a comunității.  

O.2 : Intensificarea relaţiilor de parteneriat în vederea fundamentării şi dimensionării 

realiste a ofertei educaţionale 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

O.1 : Utilizarea expertizei locale, a elevilor din Consiliul școlar al elevilor și a absolvenților școlii 
pentru dezvoltarea de experiențe de învățare utile tuturor elevilor. 

O.2 : Implicarea personalului didactic cu expertiză și pregătire pentru derularea în comunitate a 
unor activități cu impact relevant.  

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

FINANCIARE 

O.1 : Îmbunătățirea și adaptarea bazei materiale și a dotărilor astfel încât școala să devină punct 
de reper și partener în acțiunile comunității în domeniul educațional. 

O.2 : Disponibilitatea bazei materiale a școlii pentru derularea în comunitate a unor activități cu 
impact relevant.  

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Parteneriat cu UBB Centrul Reșița pentru ca unitatea noastră școlară să devină unitate de 
practică pedagogică pentru studenți. 

O.2 : CNTLR – centru de testare ECDL. 
O.3 : CNTLR – centru de examen Cambridge , Oxford 

O.4 : CNTLR – sursă de resurse umane calificate pentru formatori, mentori, metodiști 

O.5 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, 
prin valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potențialului multicultural. 

 

 

 

 

 



PLAN DE ACȚIUNI 
Obiectiv strategic 3: CREAREA UNUI MEDIU ORGANIZAȚIONAL SIGUR, OFERTANT ȘI STIMULATIV. 

Domeniul funcțional: Management curricular.  

*Obiectiv operațional 1 modificat: Stimularea performanței, consolidarea progresului școlar prin tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-

evaluării pentru stimularea, dezvoltarea şi valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 

Obiectiv operațional 2 : Aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de predare-învățare-evaluare, prin asistență la ore, ore deschise, 

cercuri pedagogice în scopul evaluării impactului activităților asupra învățării și promovării bunelor practici. 

Obiectiv operațional 3 : Construirea unei biblioteci virtuale cu lecții offline disponibile oricând și oriunde. 

*Obiectiv operațional 4: Asigurarea existenţei şi monitorizarea aplicării procedurilor de autoevaluare instituţională 

 

Activități 

Resurse 
Responsabil 

Indicatori de 

performanţă 
Termene Rezultate așteptate 

umane materiale 

1. Valorificarea experienței prof. metodiști, mentorilor, membrilor 

comisiilor naționale, profesorilor cu expertiză în promovarea unui 

demers de învățare adaptat fiecărui elev. 

Personal 

didactic 

cu 

expertiză 

Lecții 

resurse 

CRED 

DirectorI 

Comisie 

curriculum 

Nr premianți/ 

Evoluția mediilor 

generale   

permanent 
Distincții/ calificări la 

concursuri și olimpiade. 

2. Colectarea informațiilor privind procesul de predare-învățare-evaluare 

din observarea lecțiilor, a activităților de cerc pedagogic, a altor 

activități relevante pentru calitatea demersului didactic. 

Cadre 
didactice  

Fișe de 
observație 

Directori  Baza de date permanent 
Calitate, autonomie și 
diversitate în proiectarea 
demersului didactic 

3. Crearea unei biblioteci virtuale pe Google Classroom unde vor fi 

postate lecții, ca exemple de bună practică, la care vor avea acces toți 

profesorii și elevii. 

Cadre 
didactice, 

Informatician 

Aparatura 
existentă  

Directori Conținutul postat  permanent 
Accesul facil al cadrelor 
didactice la biblioteca 
virtuală 

4. Asigurarea existenţei şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 

instituţională 
CEAC 
SCIM 

 
Directori 
CEAC 
SCIM 

Nr. de proceduri 
elaborate, 
revizuite, 
aplicate 

permanent 
Eficientizarea activităților 
realizate conform 
procedurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Domeniul funcțional: Managementul resurselor umane  

Obiectiv operațional 1 : Asigurarea sănătății, securității și integrității fizice a elevilor și personalului școlii. 

Obiectiv operațional 2 : Consilierea școlară pentru dobândirea și consolidarea stării de bine pentru elevi, părinți și personalul școlii. 

Obiectiv operațional 3 : Combaterea discriminării, a violenței, a segregării și a formelor de bullying și cyberbullying. 

Activități 
Resurse 

Responsabil 
Indicatori de 
performanţă 

Termene Rezultate așteptate 
umane materiale 

1. Monitorizare activităților din timpul orelor, a pauzelor, în funcție de 
zonele potențial periculoase (teren de sport, scări, tribună, cantină) 
pentru evitarea accidentărilor, păstrarea siguranței epidemiologice  

Comisia 
SSM 

Aparatură, 
hârtie 

Directori Nr. monitorizări 
Lunar, 

semestrial 
Reducerea numărului 
îmbolnăvirilor, spațiu sigur. 

2. Instruirea periodică a elevilor, a personalului din unitatea de 
învățământ cu privire la normele de sănătate și securitate în muncă. 

Elevi 
Person

al  

Nu este 
cazul 

Directori 
Nr. elevi și 
personal 
instruit  

Lunar, 
semestrial 

Lipsa evenimentelor 
potențial periculoase  

3. Participarea la cursuri de formare/activități de combatere  a 
discriminării, a violenței, a segregării și a formelor de bullying și 
cyberbullying 

Profesori cu 
expertiză, 

CCD 

Aparatură 

hârtie 

Directori, 
membrii 

comisiilor 

Nr. 
participanți/nr. 

activități 
permanent 

Creșterea capacității 
organizatorice și  crearea 
unui mediu sigur în școală 

4. Identificarea nevoilor de consiliere școlară pentru dobândirea și 
consolidarea stării de bine a personalului școlii și a beneficiarilor. 

Consilieri 
școlari, 
diriginți 

Nu este 
cazul 

Directori 
Evoluția în timp 
a nr. de evaluări  

permanent 
Calendar de evenimente la 
care să participe beneficiarii 
I,II,III 

 

Domeniul funcțional: Managementul resurselor materiale și financiare 

Obiectiv operațional 1 : Identificarea resurselor financiare pentru dotarea laboratoarelor de științe. 

Obiectiv operațional 2 : Dotarea fiecărei săli de clase cu mijloacele necesare pentru a putea fi susținute lecții on-line. 

Obiectiv operațional 3 : Utilizarea resurselor e-Biblioteca, laboratoare tehnologice pentru școala postliceală sanitară, specializările AMG și AMF. 

Activități 
Resurse 

Responsabil 
Indicatori de 
performanţă 

Termene Rezultate așteptate 
umane materiale 

1. Construirea bugetului unității cu respectarea prevederilor legale și 
prioritizarea cheltuielilor necesare pentru dotarea cabinetelor de 
științe. 

Directori, 
contabil, 

administrator 

Nu este 
cazul 

Director 
Raport de 

analiză 
Martie 2022 

Achiziționarea materialelor  
necesare pentru aplicațiile 
practice  la științe 

2. Colaborarea eficientă cu autoritățile locale pentru implementarea 
unor proiecte de dotare cu tehnologie de ultimă oră a sălilor de 
clasă. 

Directori 
Nu este 
cazul 

Director 

Notele 
justificative 
transmise 

autorităților 
locale 

Iulie 2022 

Alocarea eficientă a 
dotărilor cu tehnologie 
pentru activitatea online în 
sălile de clasă 

3. Prioritizarea utilizării resurselor educaționale pentru derularea unui  
demers  didactic eficient 

Personalul 
CNTLR 

Nu este 
cazul 

Directori, 
membrii CA 

Nr. de asistențe 
la clasă 

permanent 
Eficiență, eficacitate în 
derularea demersului 
didactic 

4. Participarea la cursuri de scriere de proiecte pentru obținerea de 
finanțare națională sau internațională pentru dotarea laboratoarelor 
tehnologice . 

Peronalul 
interesat 

4000 lei Directori 
Nr. de cadre 

didactice 
participante 

31 august 
2022 

Grup  nodal pentru scrierea 
de proiecte. 

 



Domeniul funcțional: Managementul relațiilor comunitare și sistemice 

Obiectiv operațional 1 : Parteneriate cu instituții de cultură și educație pentru desfășurarea de activități suport pentru educație în medii extrașcolare. 

Obiectiv operațional 2 : Derularea de stagii de practică în străinătate pentru elevii școlii postliceale sanitare. 

Obiectiv operațional 3 : Promovarea voluntariatului - derularea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

Activități 
Resurse 

Responsabil 
Indicatori de 
performanţă 

Termene Rezultate așteptate 
umane materiale 

1. Identificarea instituțiilor de cultură și educație cu profil similar și 
organizarea de întâlniri pentru derularea unor activități pe domenii 
comune de interes 

Directori 
Nu este 
cazul 

Directori 

Nr. intituțiilor 
identificate, nr. 

de întâlniri 
organizate 

permanent 
Creșterea calității 
activităților educative și 
extrașcolare 

2. Identificarea unor instituții de învățământ cu profil sanitar în cadrul 
proiectelor Erasmus+ pentru derularea stagiilor de practică 

Directori 
Resurse 

Erasmus+ 
Directori 

Proiect aprobat 
și nr. de instituții 

identificate 
permanent 

Creșterea calitații pregătirii 
practice la școala 
postliceală 

3. Organizarea unor acțiuni de voluntariat în cadrul SNAC, în 
colaborare cu instituțiile care școlarizează copii cu nevoi speciale, 
aflați în situații de risc sau pericol 

Responsa
bil SNAC 
Directori 

Nu este 
cazul 

Directori 
Procedura 

validată în CP și 
aprobată în CA 

Martie 2022 
Constituirea unor grupuri 
active de voluntari implicați 
în proiecte 

 

 

 
 

Director adj., 

Prof. Luminița BROASCĂ 

 

 

 

 

 

 

 

 





1. ANALIZA SWOT 

            PUNCTE TARI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare Relații comunitare și sistemice 

• Respectarea Curriculumului Naţional  

• Parcurgerea integrală a programelor şcolare; 
• Utilizarea manualelor şi auxiliarelor 

curriculare aprobate; 

• O tradiție instructiv-educativă concretizată 

printr-o imagine foarte bună a şcolii; 
• Aplicarea la clasă a noilor programe pentru 

gimnaziu; 

• Predarea integrată și predarea asistată de 

calculator. 

• Încadrarea cu personal calificat în 

proporție de 100%; 
• Personal cu nivel de calificare ridicat şi 

interes pentru perfecţionare şi dezvoltare 

profesională, incluzând un număr 

important de cadre-resursă; 
• Relaţii interpersonale echilibrate şi 

democratice; 

• Toate cadrele didactice dețin device-uri 

pentru susținerea lecțiilor în regim on-
line; 

 

• Număr suficient de săli de clasă; 

• Corpuri de clădire complet renovate,  reabilitate, eficientizate termic; 
• Laboratoare şi cabinete specializate pentru informatică, fizică, chimie, 

biologie, lb. română 

• Bază sportivă modernă și funcțională.  

• Bibliotecă, cabinet medical şi cabinet psihopedagogic; 
• Dotări corespunzătoare în privinţa tehnicii de calcul; 

• Transparență în realizarea achizițiilor și a cheltuirii banului public; 

• Resurse extrabugetare realizate prin învățământul postliceal cu plată; 

• Implicarea Asociației părinţilor în finanțarea unor activități 
desfășurate de către elevi; 

• Colaborare foarte bună cu administraţia locală; 

• Încadrarea în costurile standard; 

• Derularea de proiecte Erasmus+. 

• Interesul părinţilor pentru calitatea 

educaţiei oferite în şcoală 
• Interes din partea elevilor şi cadrelor 

didactice pentru o relaţie activă şi 

profitabilă cu reprezentanţii comunităţii 

locale; 
• Existenţa unui număr de activităţi 

consacrate implicând parteneriat 

instituţional; 

• Implicarea în parteneriate cu diferite 
organizații. 

 

          PUNCTE SLABE 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare Relații comunitare și sistemice 

• Accent pe abordarea teoretică şi mono-

disciplinară; 

• Formalism în elaborarea planificărilor şi a 
altor documente interne; 

• Folosirea în procesul de predare-învățare-

evaluare a tehnologiei  digitale cu accent pe 

expuneri și nu pe învățare activă; 
• Numărul mic de cadre didactice care propun 

oferte de CDȘ. 

• Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi 

implicării personalului în problemele 

unităţii de învăţământ; 
• Lipsa spiritului de echipă la unele cadre 

didactice și manifestarea egoismului și 

egocentrismului în unele situații; 

• Dezinteresul unor cadre didactice privind 
promovarea imaginii și a culturii școlii 

• Lipsa truselor de laborator funcționale pentru laboratoarele de fizică, 

chimie și biologie care să permită lucrul pe grupe de elevi. 

• Lărgime de bandă insuficientă pentru desfășurarea în bune condiții a 
procesului de predare-învățare-evaluare în sistem on-line. 

• Lipsa accesului la resurse digitale în biblioteca școlară și a unui 

sistem de videoconferință în sălile de clasă.  

• Imposibiltatea utilizării fondurilor alocate disponibile prin costul 
standard pentru motivarea personalului 

• Lipsă de experienţă în realizarea şi implementarea de proiecte cu 

fonduri atrase de la bugetul de stat, respectiv din fondurile 

structurale; 
• Limitările bugetare ale autorităţilor centrale şi locale; 

• Gradul ridicat de încărcare a 

programului elevilor (număr mare de ore 

pe săptămână); 
• Număr mic de protocoale privind 

colaborarea cu instituţiile de cultură şi 

artă de la nivel local; 

• Implicarea redusă a foştilor elevi şi 
profesori în dezvoltarea relaţiilor cu 

comunitatea locală. 

 

         OPORTUNITĂȚI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare Relații comunitare și sistemice 

• Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru 

toate disciplinele; 

•  Programul CRED – Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți; 

• Strategia privind digitalizarea educației din 

România – Smart-Edu 

• Încheierea unor parteneriate stabile școală 

- comunitate; 

• Existența programelor Erasmus+ pentru 

formare profesională și de job shadowing, 
precum și a programelor POCA 

• Existența unor programe naționale de 

mentorat didactic, precum și proiectul 

CRED; 

• Interes şi sprijin din partea comunităţii locale pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor educaţionale; 

•  Posibilităţi de obţinere de finanţări directe de la bugetul statului şi 

fondurile structurale pentru dotări şi investiţii pe bază de proiecte; 

• Interes din partea asociaţiei de părinţi. 
• Existența veniturilor extrabugetare. 

• Interes din partea comunităţii locale pentru asigurarea unei finanţări 

corespunzătoare nevoilor şcolii; 

• Posibilitatea atragerii de fonduri de la bugetul de stat/comunitatea 
europeană pe bază de proiecte; 

• Revigorarea comunității locale sub 

aspect cultural și patrimonial prin 
promovarea unor evenimente cu 

puternice valențe de educație 

nonformală; 

•  Existenţa unor programe  / proiecte / 
protocale naționale privind activităţile 

educative pentru elevi; 

• Implicarea factorilor responsabili în 

atragerea de fonduri europene destinate 
unităților de învățământ. 

 



          AMENINȚĂRI 

Curriculum Resurse umane Resurse materiale și financiare Relații comunitare și sistemice 

• Incertitudinile generate de prognozata 

schimbare a planurilor cadru pentru liceu; 
•  Încărcarea excesivă a programelor şcolare; 

• Limite în resursele materiale, financiare şi 

informaţionale necesare 

• Dificultăți de funcționare a comisiei de 
curriculum, în urma aplicării noului ROFUIP; 

• Evoluția demografică; 

• Limite în asigurarea resurselor materiale şi 

financiare pentru motivarea personalului; 
• Centralizarea  excesivă  a  mişcării 

personalului didactic; 

• Lipsa  de  atractivitate  a  carierei 

didactice; 
• Bugetul de timp relativ scăzut. 

• Limite în asigurarea resurselor financiare necesare datorită alocărilor 

bugetare insuficiente de la nivel central / local 

• Condițiile socio-economice locale fac dificilă obținerea de donații și 
sponsorizări 

• Mediu financiar rigid  

• Uzura morală rapidă a tehnologiei 

• Mediu financiar rigid; 
• Planificare deficitară la nivelul bugetului de stat – finanţări 

dezechilibrate sub aspect valoric şi de timp de utilizare; 

• Limite în asigurarea resurselor financiare 

şi materiale necesare / alte priorități în 
utilizarea fondurilor proprii; 

•  Lipsa de interes a unor instituţii de 

cultură şi artă în realizarea unui cadru 

instituţional de colaborare cu unităţile de 
învăţământ; 

 

 

 

2. VIZIUNEA 

         Colegiul Național „Traian Lalescu” din Reșița va deveni o organizație care va permite elevilor, părinților, profesorilor și comunității în general să primească tot ce au 

nevoie pentru a-și putea construi o viață împlinită armonios, producând absolvenți capabili și dedicați, pregătiți să facă față dificultăților. 
 

 

3. MISIUNEA 

Onorându-și statutul și tradiția, Colegiul Național « Traian Lalescu » din Reșița își propune să pună la dispoziția comunității oportunități de educație și instruire de înaltă calitate, adaptându-se în 

permanență la dinamica societății actuale.  

Toți cei implicați în actul educațional vor  promova și vor implementa învățarea deschisă spre comunitate, într-un mediu suportiv, bazat pe respect, pe cunoașterea și acceptarea diversității, un 

mediu care încurajează conștientizarea și autoreflecția, ca premise ale formării unei personalități armonioase, flexibile, funcționale în contexte variate. 

Profesorii, variabila-cheie a schimbării, alături de echipa managerială,vor dezvolta la elevi  o preocupare reală pentru sine și pentru ceilalți, vor depăși împreună  stereotipurile și gândirea 

obtuză  și vor promova răspunderea persoanei ca agent responsabil; vor promova gândirea critică și importanța ascultării opiniilor diferite. Totodată evaluarea va fi critică, profesorii și conducerea 

școlii evaluând critic impactul pe care adulții îl au asupra învățării elevilor 

Pentru aceasta promovăm o cultură orientată spre gândire critică, integritate, performanță, creativitate, tenacitate, colegialitate, respect, comunicare și învățare pe tot parcursul vieții.  

Absolvenții noștri vor fi tineri cu personalitate autonomă și cu un sistem de valori asumat, capabili să parcurgă în mod asumat rute profesionale, să se adapteze schimbărilor unei 

lumi multiculturale și globalizate, să se integreze pe piața muncii și să participe activ la viața comunității. 
 

4. OBIECTIVE STRATEGICE 

Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea unei culturi a învățării bazate experiențe de învățare la cele mai înalte standarde de calitate. 

Domeniul 

funcțional 
Obiective specifice 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Implementarea curriculum-ului național și asigurarea corelației optime dintre acesta și curriculum-ul la dispoziția școlii pentru garantarea unui parcurs personalizat al educației 

, cu respectarea particularităților procesului educational pentru elevii cu CES integrați în învățământul de masă. 

O.2 : Asigurarea unui impact pozitiv, cu o mărime a efectului asupra progresului semnificativă din punct de vedere statistic. 
MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 
O.1 : Atragerea, fidelizarea și formarea continuă a cadrelor didactice pentru obținerea unui impact pozitiv semnificativ asupra învățării elevilor. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

O.1 : Identificarea, gestionarea, valorificarea și dezvoltarea resurselor existente. Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor materiale şi financiare în vederea atingerii obiectivelor 

educaționale stabilite. 



FINANCIARE O.2 : Atragerea de fonduri extrabugetare pentru motivarea elevilor și cadrelor didactice care obțin performanțe școlare, precum și pentru susținerea cursurilor de formare ale cadrelor 

didactice. 
MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Intensificarea colaborării CNTLR cu autoritățile publice locale și cu ONG-urile care acționează în domeniul educațional și al formării profesionale, cu asociații ale 

minorităților, pentru asigurarea unor experiențe de învățare de calitate atât în mediul formal cât și în cel nonformal.  
O.2 : Derularea de proiecte educaționale internaționale finanțate prin programe ale Comisiei Europene / Programe de parteneriat transfrontalier și schimburi școlare.  

 

Obiectivul strategic 2 :  Implementarea și dezvoltarea unui management performant, distribuirea leadership-ului. 

Domeniul funcțional Obiective specifice 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Asigurarea accesului autonom la documentele curriculare : planurile-cadru pentru fiecare ciclu și formă de învățământ, programe școlare, standarde profesionale, alte 

material specific, prin puncte de informare și bibliotecă virtuală. 

O.2 : Crearea și actualizarea unei baze de date privind: documentele curriculare în vigoare, oferta de manuale, auxiliarele curriculare, oferta națională de CDŞ, legislație în 

vigoare, management, leadership, dezvoltare personală 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

O.1 : Construcția unor grupuri nodale pe domenii de interes, identificarea și valorizarea liderilor formali și informali, prin activități de cooperare și mentorat 

O.2 : Delegarea de sarcini și responsabilități în funcție de competențe, experiență și implicare. 
MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

O.1 : Identificarea resurselor financiare necesare asigurării perfecționării în domeniul managementului și al comunicării pentru liderii formali și informali. 

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Schimburi de experiență cu unități de învățământ din țară și străinătate.  

O.2 : Promovarea unei politici bazate pe dezbatere, dialog și consultare a elevilor, părinților, cadrelor didactice în luarea deciziilor care afectează viața în școală.  

 

 

 

Obiectivul strategic 3: Crearea unui mediu organizațional sigur, ofertant și stimulativ. 

Domeniul funcțional Obiective specifice 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 

 

O.1 : Consolidarea progresului școlar prin tratarea diferențiată și individualizarea predării-învățării-evaluării. 

O.2 : Aplicarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a procesului de predare-învățare-evaluare, prin asistență la ore, ore deschise, cercuri pedagogice în scopul evaluării 

impactului activităților asupra învățării și promovării bunelor practici. 

O.3 : Construirea unei biblioteci virtuale cu lecții offline disponibile oricând și oriunde. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE 

O.1 : Asigurarea sănătății, securității, integrității fizice, stării de bine a elevilor și personalului școlii. 

O.2 : Combaterea discriminării, a violenței, a segregării și a formelor de bullying și cyberbullying. 

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

O.1 : Identificarea resurselor financiare pentru dotarea laboratoarelor de științe. 

O.2 : Dotarea fiecărei săli de clase cu mijloacele necesare pentru a putea fi susținute lecții on-line. 

O.3 : Wi-Fi performant în întreg spațiul școlii 

O.4 : e-Biblioteca, laboratoare tehnologice pentru școala postliceală sanitară, specializările Asistent medical generalist și Asistent medical de farmacie. 
MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Parteneriate cu instituții de cultură și educație pentru desfășurarea de activități suport pentru educație în medii extrașcolare. 

O.2 : Derularea de stagii de practică în străinătate pentru elevii școlii postliceale sanitare. 

O.3 : Promovarea voluntariatului - derularea Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară 

 



Obiectivul strategic 4: Construirea unei școli deschise către și pentru comunitate 

Domeniul 

funcțional 
Obiective specifice 

MANAGEMENT 

CURRICULAR 
O.1 : Adaptarea ofertei educaționale la evoluția demografică locală, în funcție de interesul și dezvoltarea comunității.  

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

UMANE 

O.1 : Utilizarea expertizei locale, a angajaților școlii și a absolvenților școlii pentru dezvoltarea de experiențe de învățare utile tuturor elevilor, prin derularea unor activități cu 

character relevant  

MANAGEMENTUL 

RESURSELOR 

FINANCIARE 
O.1 : Îmbunătățirea bazei materiale și a dotărilor astfel încât școala să devină punct de reper și partener în acțiunile comunității în cadrul unor acțiuni cu impact relevant 

MANAGEMENTUL 

RELAŢIILOR 

COMUNITARE ŞI 

SISTEMICE 

O.1 : Parteneriat cu UBB pentru ca CNTLR să devină unitate de practică pedagogică pentru studenți. 

O.2 : CNTLR – centru de testare ECD, centru de pregătire și examinare Cambridge 

O.3 : CNTLR – sursă de resurse umane calificate pentru formatori, mentori, metodiști 

O.4 : Consolidarea și extinderea dimensiunii europene şi internaţionale a ofertei educaționale, prin valorificarea parteneriatelor şi proiectelor internaţionale și a potențialului 

multicultural. 

 

 

5. PLAN DE ACȚIUNI PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

OBIECTIVUL STRATEGIC 4  - CONSTRUIREA UNEI ȘCOLI DESCHISE CĂTRE ȘI PENTRU COMUNITATE 

 

 

DOMENIUL FUNCȚIONAL: Management curricular 

Obiectiv: Adaptarea ofertei educaționale la evoluția demografică locală, în funcție de interesul și dezvoltarea comunității 

Acțiuni Termene Responsabili Parteneri Modalități de evaluare a 

efectelor atinse 

Indicatori  

2.Introducerea în oferta educațională unor act 

extracurriculare – robotică, club de teatru 

forum, de fotografie vorbită, de film, 

reactivarea clubului de dezbateri, arte 
neconvenționale 

Sept 2022 Consilierul pentru 

proiecte și 

programe 

Universitatea de Vest din 

Timișoara 

ONG-uri din comunitate 

Voluntari 
Absolvenți ai colegiului 

Nivelul de satisfacție al 

participanților, nivelul de utilitate 

exprimat în chestionare  

Participarea la competiții de profil 

Numărul de participanți 

Numărul de participări la competiții 

Numărul de produse inovative 

Rata de satisfacție pe fiecare tip de activitate, 
prin raportare la obiectivele agreate la startul 

activităților. 

3.Sondarea nevoilor părinților pentru ciclul 

primar (clasa pregătitoare) și preșcolar – forme 

de organizare învățământ traditional și 

alternative, programe de tip „Școala după 
școală”, programe în perioada vacanțelor, 

programe derulate în parteneriat cu Primăria 

Reșița și cu alte ONG în vederea prevenirii 

abandonului școlar în grupurile vulnerabile 

Nov - dec 

2022 

Cadrele didactice 

din învățământul 

preșcolar și 

primar, mediatorul 
școlar 

Grădinițele din circumscripția 

școlară 

Direcția Generală Învățământ, 

Cultură, Tineret, Sport și Culte din 
Primăria Municipiului Reșița 

Asociația Humanitas Pro Deo 

Nivelul de îndeplinire a planului de 

școlarizare 

Studiul fenomenului migrării 

elevilor către alte unități de 
învățământ 

 

 

Raportul dintre locurile ocupate și totalul 

locurilor, pe cicluri, pe tipuri de învățământ, 

etc. 

Numărul de parteneriate încheiate în vederea 
desfășurării programelor 

 

 

4.Crearea celor mai potrivite discipline 

opționale integrate, care să fie conectate la 
interesele și nevoile beneficiarilor direcți. 

Ian 2023 Director, consiliul 

pentru curriculum, 
cadrele didactice 

Instituții din comunitatea locală 

Comitetele de părinți 
Voluntari din comunitate 

Măsurarea performanțelor școlare 

Analiza absenteismului 

Numărul de opționale integrate noi raportat 

la numărul total de opționale 
Media pe clasă la opționalele integrate 

Numărul de absențe 

Numărul de activități derulate în afara școlii, 

în comunitate 



5.Elaborarea unor suporturi de curs cu o 

structură unitară pentru școala postliceală 

sanitară; demararea procedurilor de avizare 
M.E.  

Sept - dec 

2022 

Cadrele didactice 

titulare și asociate 

care predau la 
școala postliceală 

sanitară 

ISJ CS 

Spitalul Județean de Urgență 

Reșița 
Celelalte școli postliceale sanitare 

din județ 

Analiza suporturilor pe baza 

chestionarelor aplicate elevilor și 

profesorilor 

Numărul de suporturi de curs create 

Numărul de suporturi de curs avizare 

Rapoarte: cursuri create/cursuri necesare; 
cursuri avizate/cursuri create 

Numărul de cadre didactice implicate din 

totalul cadrelor asociate/ titulare 

 

7.Elaborarea unui ghid de bune practici cu 

privire la implementarea curriculei la nivel 
digital. 

Sept 2022 Director, directori 

adjuncți, 
informatician, 

comisia pentru 

curriculum 

Celelalte școli din comunitate – 

prin comisiile de curriculum 
ISJ CS 

 

  

DOMENIUL FUNCȚIONAL: Managementul resurselor umane 

Obiectiv: Utilizarea expertizei locale, a angajaților școlii și a absolvenților școlii pentru dezvoltarea de experiențe de învățare utile tuturor elevilor, prin derularea unor 

activități cu caracter relevant 

Acțiuni Termene Responsabili Parteneri Modalități de evaluare a 

efectelor atinse 

Indicatori  

1.Desfășurarea a cel puțin 4 activități pe an cu 
invitați absolvenți ai școlii și membri ai 

comunității locale  

Conform 
planificării 

tematicii la 

Dirigenție/te

maticii 
activităților 

extracurricu

lare 

Diriginții claselor, 
profesorii de la 

ciclul primar și 

preșcolar 

Insituții din comunitate 
Primăria Municipiului Reșița 

Voluntari 

 

Asistențe la activități 
Chestionare de evaluare a 

impactului  

Întocmirea listelor cu activități  

Interviuri în vederea orientării 
școlare și profesionale pt. 

determinarea influenței acestor 

activități 

Numărul de activități derulate 
Numărul de elevi participanți 

Gradul de implicare active a elevilor prin 

formularea de întrebări sau prin diseminarea 

ideilor principale ale activităților 
Mărimea impactului 

2.Implicarea în campaniile anuale cu caracter 

integrat școală - comunitate 

Conform 

planificării 

Coordonatorul 

pentru proiecte și 

programe 
educative școlare 

și extrașcolare 

Salvați Copiii România 

Nevo Parudimos 

Humanitas Pro Deo 
Centrul de Tineret Mansarda 

SuperTeach România 

Măsurarea distribuirii implicării 

elevilor și profesorilor în mod 

proporțional, la toate ciclurile 
Analize de impact asupra 

beneficiarilor  

 

Nr. de elevi și profesori implicați 

Numărul de categorii de activități diferite 

desfășurate 
Numărul de parteneri din comunitate 

Aparițiile în media și impactul acestora 

DOMENIUL FUNCȚIONAL: Managementul resurselor financiare 

Obiectiv: Îmbunătățirea bazei materiale și a dotărilor astfel încât școala să devină punct de reper și partener în acțiunile comunității în cadrul unor acțiuni cu impact relevant 

Acțiuni Termene Responsabili Parteneri Modalități de evaluare a 

efectelor atinse 

Indicatori  

1.Realizarea și actualizarea permanent a E-

Bibliotecii (Biblioteca virtuală) cu acces 

pentru beneficiarii direcți și indirecți 

Sept 2022-

aug 2023 

Bibliotecar 

Informatician 

Biblioteca Județeană „Paul 

Iorgovici” CS 

Edituri interesate 

 Analize de impact pe categorii de 

materiale 

 

Numărul de accesări în rândul profesorilor, 

elevilor și părinților 

Numărul de review-uri și calitatea 
ratingurilor 

2.Dotarea laboratoarelor prin atragerea de 
fonduri europene sau locale 

Sept 2022-
aug 2023 

Direcțiune, 
profesorii care 

folosesc 

laboratoarele 

Spitalul Județean de Urgență 
Reșița 

Farmaciile cu care colegiul are 

contracte de practică 

Primăria Municipiului Reșița 
Consiliul Județean Caraș-Severin 

Compararea performanțelor pe 
discipline și categorii de vârstă, ân 

urma introducerii dotărilor cu 

caracter aplicativ și interactiv  

 
 

DOMENIUL FUNCȚIONAL: Managementul relațiilor comunitare și sistemice 



Obiectiv: Valorificarea și dezvoltarea resursei umane prin parteneriate locale și prin proiecte internaționale 

Acțiuni Termene Responsabili Parteneri Modalități de evaluare a 

efectelor atinse 

Indicatori  

1.Încheierea e parteneriate cu UBB (PIPP), cu 
Cambridge Centre, crearea și introducerea în 

oferta CCD  CS  a cel puțin 2 cursuri susținute 

de formatori ai colegiului 

Oct 2022 Profesorii – tutori 
de practică 

Profesorii 

formatori 

Profesorii de 
Limba engleză 

UBB Reșița 
CCD CS 

Cambridge Centre Caraș-Severin 

Analiza impactului cursruilor CCD  
asupra participanților 

Analiza progresului studenților de la 

PIPP prin completarea și evaluarea 

caietelor de practică de către 
coordonatori 

Analiza creșterii performanțelor la 

Limba engleză 

Numărul de cereri pentru cursurile CCD, 
pentru prima sesiune și pentru sesiuni 

ulterioare 

Gradul de atingere a obiectivelor – 

chestionare de evaluare 
Evoluția notelor studenților la practică 

pedagogică 

Numărul de elevi înscriși la testele 

Cambridge, pe niveluri de dificultate 
Raportul dintre elevii admiși și elevii înscriși 

la aceste teste 

2.Depunerea, pentru fiecare disciplină, a cel 

puțin unui dosar pentru obținerea calității de 

metodist ISJ 

Conform 

calendarului 

ISJ CS 

Director 

Profesorii din 

totate ciclurile 

ISJ CS 

Școlile din ocmunitatea locală și 

județeană 

Analiza și admiterea dosarelor 

Analiza exemplelor de bună 

practică disseminate către alte școli 

și a celor aduse în colegiu de colegii 
metodiști 

Raportul numărului de candidați admiși și 

totalul candidaților din școală 

Numărul de inspecții effectuate 

Numărul de activități informale de 
diseminare a bunelor practici  

Numărul de parteneriate încheiate în urma 

activităților metodice 

3. Depunerea a două aplicații Erasmus+  - una 

pe mobilități școlare și un ape parteneriate 

strategice în domeniul școlar  

Febr 2023 Comisia de 

proiecte cu 

finanțare 
europeană 

ANCPDEFP 

ISJ CS 

Școli din comunitatea europeană 

Analiza raportelor cantitative și 

calitative 

Rapoartele personale 
Rapoartele partenerilor 

Documente de mobilități 

 

1.Încheierea e parteneriate cu UBB (PIPP), cu 

Cambridge Centre, crearea și introducerea în 

oferta CCD  CS  a cel puțin 2 cursuri susținute 

de formatori ai colegiului 

Oct 2022 Profesorii – tutori 

de practică 

Profesorii 

formatori 
Profesorii de 

Limba engleză 

UBB Reșița 

CCD CS 

Cambridge Centre Caraș-Severin 

Analiza impactului cursruilor CCD  

asupra participanților 

Analiza progresului studenților de la 

PIPP prin completarea și evaluarea 
caietelor de practică de către 

coordonatori 

Analiza creșterii performanțelor la 

Limba engleză 

Numărul de cereri pentru cursurile CCD, 

pentru prima sesiune și pentru sesiuni 

ulterioare 

Gradul de atingere a obiectivelor – 
chestionare de evaluare 

Evoluția notelor studenților la practică 

pedagogică 

Numărul de elevi înscriși la testele 
Cambridge, pe niveluri de dificultate 

Raportul dintre elevii admiși și elevii înscriși 

la aceste teste 
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