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Nr. ____ /__________
Analiza activitatiilor instructiv-educative desfasurate in anul scolar 2017-2018
la Liceul Teoretic “Constantin Romanu Vivu” Teaca

Din analiza planurilor manageriale prezentate la inceputul anului scolar 2017-2018, din
notele de control ale ISJ Bistrita Nasaud, din planul de actiune al comisiei de evaluare si
asigurare a calitatii, planul de imbunatatire a calitatii, din PDI, din documentele depuse la
dosarele catedrelor, din asistentele la lectii ale directorilor, si din analizele realizate de sefii de
catedre si comisii metodice, profesorii coordonatori de structuri, responsabilul CEAC, se poate
intocmi analiza SWOT , pentru activitatea desfasurata in anul scolar 2016-2017, cu urmatorul
continut :

ANALIZA SWOT
A. CURRICULUM
-Puncte tari:
- asigurarea manualelor scolare si intocmirea comenzii de manuale pentru anul scolar viitor
- intocmirea documentelor de planificare in conformitate cu prevederile programelor scolare si a
cerintelor specifice fiecarei discipline
- cadre didactice calificate cu gradele didactice I si II
- existenta cabinetelor de informatica in toate scolile
- respectarea prevederilor legale privind aplicarea planurilor cadru
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- programe CDS elaborate si aprobate de catre ISJ si alese potrivit optiunilor majoritatii elevilor
si parintilor
- intocmirea schemei orare conform principiilor pedagogice si legislatiei in vigoare
- existenta unor materiale curriculare (planuri de invatamint, programe scolare, manuale si
auxiliare curriculare)
- diversificarea strategiilor de predare-invatare-evaluare
- utilizarea unor strategii didactice moderne la majoritatea claselor primare, dar si la alte clase
- aplicarea testelor initiale in vederea optimizarii strategiilor de lucru
- la începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice de planificare si proiectare a
activităţii educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor educative
extraşcolare şi extracurriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi, planificarea şedinţelor cu
părinţii; graficul orelor de consiliere cu parintii
- utilizarea echipamentelor moderne in cadrul lectiei
- derularea activitatilor propuse la nivel de catedra si completarea bazei de date (dosarele
catedrelor)
- pregatirea suplimentara a elevilor pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat
- derularea activitatilor in cadrul proiectului IMPACT
-Puncte slabe:
- demotivarea cadrelor didactice datorita salarizarii
- planificarea si derularea unor activitati formale in cadrul catedrelor si comisiilor metodice
- slaba implicare a cadrelor didactice in proiecte de colaborare interne si internationale
- curriculumul nu raspunde in totalitate aspiratiilor elevilor
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- centrarea activitatilor pe continuturi si mai putin pe competente in unele cazuri
- dificultati, la unele cadre didactice, in sintetizarea si transmiterea notiunilor din partea unor
cadre didactice
- neasumarea responsabilitatii pentu bunul mers al lucrurilor de catre anumite cadrele didactice:
tinere, pensionabile sau pensionari
- dificultati in proiectarea didactica in special in cazul cadrelor didactice debutante, suplinitoare
si nu numai
-cultivarea sentimentului neputintei - ,,nu se poate altfel / nu se poate mai mult in conditiile
actuale"
- lipsa unui impact optim al cursurilor de fomare (urmate de cadrele didactice) la clase
- formatiuni de studiu alcatuite din trei clase simultane
- volumul mare de documente care trebuie intocmite duce la dificultati in indeplinirea
obiectivelor instructiv educative
- programe scolare incarcate si neadaptate
- s-a înregistrat o preocupare scăzută a unor cadre didactice pentru implicarea elevilor în
organizarea activităților extrașcolare, atât cele cuprinse în calendarul școlii cât și alte activități
propuse prin diferite proiecte popularizate pe isjbn.ro
-existenta unor planificari nepersonalizate si neadaptate la cerintele colectivului de elevi
- la gradinita curriculum structurat pe nivele de virsta nu pe grupe de virsta
- renuntarea la disciplinele optionale la ciclul primar
- neadaptarea tematicii orelor de dirigentie la specificul si problematica reala a colectivului de
elevi, nerespectarea temelor stabilite!!!!!
- lipsa profesorului de sprijin
3

LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN ROMANU-VIVU”
ADRESA: STR. ION CREANGA NR. 604 LOC. TEACA, JUD. BISTRITA-NASAUD
TEL/FAX: 0263/276126
COD POSTAL: 427345
E-MAIL: liceulteaca@yahoo.com
WEB: http://liceulteaca.ro

-Oportunitati:
- impunerea caracterului de prioritate nationala a invatamantului
- oferta de formare a CCD
- existenta unor platforme cu materiale didactice si de proiectare
- implicarea elevilor in activitati si proiecte educative axate pe nevoile personale
- simularea examenelor nationale
- parteneriate si schimburi de experienta interne si internationale prin proiecte
- existenta unui cadru legal pentru obtinerea de fonduri extrabugetare pentru formare
- participarea la cursuri de formare in domeniul scrierii si implementarii proiectelor educative
-Amenintari:
- concurenta altor scoli din zona
- suprasolicitarea cadrelor didactice si a altor categorii de salariati
- scaderea natalitatii si implicit a populatiei scolare si prescolare
- lipsa interesului pentru lectura
- mobilitatea elevilor care isi insotesc parintii la munca in strainatate
- tendinta de crestere a elevilor scutiti medical la orele de educatie fizica
- fluctuatia mare de cadre didactice
- noul regulament privitor la excursii este descurajant pentru cadrele didactice datorită cerințelor
birocratice pe care le conține
- se poate înregistra o scădere a calității desfășurării activităților extrașcolare din cauza
repartizării neechilibrate a responsabilităților cadrelor didactice (unele cadre didactice isi asuma
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puține responsabilități, pe când altele au prea multe)
B. RESURSE UMANE SI RESURSE MATERIALE
-Puncte tari:
- indrumarea cadrelor didactice debutante prin programul de interasistente stabilit
- personal didactic calificat
- ponderea mare a cadrelor didactice titulare
- cadre inscrise la examenele pentru obtinerea gradelor didactice
- existenta unor cadre didactice care utilizeaza calculatorul in procesul instructiv educativ
- realizarea unor venituri extrabugetare din inchirierea unor spatii
- existenta CDI, CABINETE, LABORATOARE, SALA DE SPORT
- interesul unor cadre didactice pentru cresterea prestigiului liceului
- spiritul de echipa si relatiile interpersonale pozitive
- predarea la clasele primare a orelor de educatie fizica, religie, limba germana de catre profesor
- activitatea Consiliului Școlar al Elevilor și colaborarea cu biblioteca a cunoscut o revigorare
- diriginții care nu au avut modulul de consiliere și orientare au reușit să-l obțină în cursul acestui
semestru
- existenta informaticianului
- realizarea unor investitii pentru dotarea scolilor si imbunatatirea conditiilor din scoli,
- igienizarea spatiilor scolare si efectuarea demersurilor pentru optinerea autorizatiilor sanitare
de functionare la toate cladirile
- dotari la GPP cu sprijinul comitetului de parinti(mobilier, perdele, covoare)
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- obtinerea autorizatiilor sanitare de functionare la toate cladirile
- decontarea navetei
-Puncte slabe:
- lipsa motivatiei unor cadre didactice pentru perfectionare si formare continua
- baze sportive neamenajate corespunzator in structuri Archiud, Ocnita, Pintic
- slaba implicare a multor parinti in activitatile scolii, dezinteresul multora fata de scoala,
anturajul si preocuparile copiilor, care de multe ori sunt daunatoare pentru dezvoltarea
armonioasa
- numar mare de abateri disciplinare, toleranta prea mare pentru elevii cu probleme de disciplina
- numar mare de absente total: 28758, motivate: 10217, nemotivate: 18541
- fuga de la ore
- incoerenta in aplicarea ROFUIP in cazul unor abateri disciplinare si a procedurilor care vizeaza
elevii aflati in risc de abandon scolr
-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti la activitatile educative scolare si
extrascolare;
- lipsa dotarilor corespunzatoare pentru desfasurarea orelor de instruire practica a elevilor de la
filiera tehnologica si invatamantul profesinal
- lipsa autoritatii in fata elevilor a unor cadre didactice

-Oportunitati:
- programe nationale de sprijin pentru elevi: - BANI DE LICEU 13 elevi, din care 3 au pierdut
din cauza absentelor nemotivate; BURSA PROFESIONALA 65 elevi, din care 15 au pierdut
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bursa pe diferite perioade din cauza absentelor nemotivate si abaterilor disciplinare
- BURSE de merit 141 elevi, bursa de orfan 18
elevi, bursa de distanta 5 elevi, bursa de boala 2 elevi, bursa de ajutor social 1 elev.
- TOTAL BURSE 167 ELEVI (20.104 lei)
- RECHIZITE SCOLARE 223 elevi

- provocările generate de pedagogiile moderne şi alternativele educaţionale, de modelele
europene de învăţământ şi educaţie;

.

- valorificarea tinerelor talente cu potential pentru sportul de performanta
- autonomia in selectia si angajarea personalului didactic auxiliar si nedidactic

-Amenintari:
- devalorizarea cadrelor didactice si compromiterea statutului social al acestora
- demotivarea cadrelor didactice si a tuturor angajatilor datorita salarizarii neatractive
- migrarea fortei de munca, fapt care are influienta asupra elevilor prin plecarea parintilor, dar si
asupra procesului de invatamint in ansamblu prin plecarea profesorilor spre domenii mai bine
platite
- criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie, destrămarea unor familii sau
indiferenţa părinţilor, determină o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor;
- influenţa ,,vedetelor TV’’ asupra elevilor, sporirea manifestărilor violente în rândul acestora.
- detasarea cadrelor didactice titulare
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- regresul demografic duce la scaderea numarului de elevi
- lipsa de interes manifestat de unele cadre didactice pentru propria formare profesionala
- lipsa unor prevederi speciale si procedura greoaie pentru sanctionarea cadrelor didactice
dezinteresate de dezvoltarea profesionala
- numărul mare de copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate

C. RELATII COMUNITARE
-Puncte tari:
- nucleu robust de parinti dispusi sa sustina performanta scolara
-infiintarea asociatiei parintilor
- colaborari cu institutii si ONG-uri, cum ar fi Casa Armatei Bistrita,
- buna colaborare intre scoala, maistri de instruire practica, diriginti si agentii economici,
reflectata prin conventiile de practica a elevilor de la comert
- existenta parteneriatelor educationale intre scoala si diferite institutii si organizatii;
- actiuni de voluntariat in cadrul unor proiecte
- disponibilitatea unor agenti economici si chiar persoane fizice pentru sponsorizarea diferitelor
activitati
- utilizarea unor metode specifice de cunoastere a nevoilor elevilor si parintilor la invatamintul
primar
- colaborare cu Politia in vederea scolarizarii unor elevi si combaterea unor comportamente
negative
- implicarea autoritatilor locale si a parintilor in actul decizional prin reprezentantii in C. A
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- colaborarea cu bisericile, medicii si alti factori care isi pot aduce contributia la educarea
elevilor
- derularea a numeroase programe si proiecte cu comunitatea
- părinții elevilor din ciclul primar s-au implicat activ în viața școlii de câte ori a fost nevoie
- relationarea comunitatii din localitatea Ocnita cu o comunitate elvetiana care au sponsorizat,
Scoala Gimnaziala Ocnita, la festivitatea de premiere in vederea achizitionarii de rechizite si
carti
- organizarea tirgului de Craciun si implicarea elevilor in actiuni de voluntariat
-Puncte slabe:
- numar mic de intilniri cu parintii la unele clase si in special cu parintii elevilor “problema”
- unii parinti au o imagine negativa despre scoala si despre cadrele didactice
- educatia din scoala nu incurajeaza intotdeauna atitudinea favorabila participarii la viata
comunitatii
- lipsa mediatorului scolar pentru comunitatile de rromi
- slaba promovare a aspectelor pozitive legate de scoala
-Oportunitati:
- comunitate multietnica si multiconfesionala
- realizarea unor proiecte de implicare a elevilor in viata comunitatii
- colaborarea cu autoritatile locale pentru realizarea unor proiecte de anvergura in ceea ce
priveste infrastructura scolara
- dezvoltarea unor parteneriate cu autoritatile locale pentru implicarea in proiecte europene
- realizarea proiectului “after school” ROSE
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- părinţii elevilor şi - în

mod special- comitetele de părinţi pot juca un rol important în creşterea

interesului agenţilor economici locali faţă de problemele şcolii şi de realizarea unui învăţământ
de calitate.
- includerea organizaţiilor nonguvernamentale printre partenerii importanţi ai şcolii.
- constituirea comitetului de parinti in asociatia parintilor conform prevederilor legale
- parteneriate de colaborare cu Jandarmeria
-Amenintari:
- parinti plecati la munca in UE care nu tin legatura cu scoala
- lipsa preocuparilor pentru imbunatatirea imaginii scolii in comunitate
- neadaptarea activitatilor la nevoile comunitatii
- nivelul de educatie limitat la unii parinti
- existenta multor familii dezorganizate
- campaniile negative din mass-media la adresa şcolii, influenţează negativ relaţiile şcolii cu
familiile elevilor;
D.

MANAGEMENT

-Puncte tari:
- documentele de proiectare manageriala au fost corelate cu materialele de analiza interna si cu
cele privind starea invatamintului la nivel judetean
- intocmirea la timp si cu maxima responsabilitate a documentelor si situatiilor solicitate
- existenta unui numar relativ mare de proceduri(modificarile la SCIM)
- relatii interpersonale care favorizeaza un climat educational stimulativ
- preocupari pentru decontarea la timp a navetei cadrelor didactice
10
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- atragerea unor resurse financiare extrabugetare din sponsorizari si donatii
- sprijinul acordat cadrelor didactice in desfasurarea unor activitati
-s-au constituit comisiile şi subcomisiile, s-au elaborat programe de activitate ale acestora, s-au stabilit
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul;
-colaborare optimă cu consilierii educativi din structuri ;

-demersuri sustinute pentru modernizarea si imbunatatirea conditiilor de lucru din scoli

- existenta ROI si codului etic

- existenta unor programe concrete pentru reducerea absenteismului si abandonului scolar
- intocmirea documentatiei pentru avizul ISU
- aviz de functionare privind Sanatatea si securitatea in munca

-Puncte slabe:
- mişcarea de personal care întârzie repartizarea profesorilor în şcoli, după începerea
cursurilor;
- profesorii titulari sau suplinitori care au norma didactică în două sau mai multe unităţi de
învăţământ, care duce la dificultati in intocmirea unui orar echilibrat;
- lipsa unor metodologii importante care să permită flexibilitatea întregii activități educative;
- supraîncărcarea fişei postului personalului de conducere, îndrumare şi control, cadre
didactice etc.;
- suprapunerea lucrărilor urgente şi termene nerealiste pentru unele situatii solicitate de
inspectoratul şcolar sau MEN;
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- multi elevi provin din familii dezorganizate
- inexistenţa unor echipe de lucru care să ducă la eficientizarea managementului pe criterii de
competenţă;
- valorificarea necorespunzătoare a potenţialului unor elevi şi cadre didactice.
- feed-back defectuos și cu întârzieri în rezolvarea cerințelor trasate pentru diriginți de către
consilierul educativ
-Oportunitati:
- existenta unei oferte generoase de cursuri de formare pe teme de management
- existenta in cadrul unitatii a resurselor umane capabile sa contribuie la imbunatatirea activitatii
de management
- construirea unei relatii deschise si de colaborare cu autoritatile locale benefica pentru scoala
-Amenintari:
- unele disfuncţionalităţi de comunicare cu inspectoratele teritoriale şi unităţile de
învăţământ;
- unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii
procesului de educaţie (elevi, părinţi);
- interesul scăzut al unor cadre didactice pentru cunoaşterea problematicii şi a documentelor
de strategie educaţională,

privind asigurarea calităţii în educaţie şi a descentralizării

sistemului educaţional:
- nivelul scăzut al salariilor care nu permit ca profesorii să-şi plătească cursurile de formare /
perfecţionare;
- inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea
standardului profesional;
- lipsa unui buget stabil, în conformitate cu cel propus şi aprobat de Consiliul de
12
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administraţie;
- interesul şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea şi rezolvarea problemelor şcolii;
- instabilitatea legislativa
- insuficienta personalului didactic auxiliar si nedidactic

Analiza asistenţelor realizate de director şi director adjunct
Directorul a realizat 41 asistente acordându-se un număr de 35 calificative „F.B.” , 6
calificative „Bine .”
Directorul adjunct a realizat 31 asistente acordându-se un număr de 29 calificative „F.B.”
si 2 calificative „Bine”,

S-au făcut constatări privind atât modul în care lucrează în clasă fiecare dintre persoanele
asistate, cât şi asupra modului în care se comportă elevii aceleaşi clase. În fişa de asistenţă s-au
evidenţiat aspectele pozitive şi negative referitoare la managementul activităţii didactice, modul
de interacţiune profesor-elev, planificarea lecţiei, calităţile personale şi profesionale ale cadrelor
didactice asistate. Asistenţele de revenire au fost efectuate la cadrele didactice absolvente care nu
au o experienţă bogată în lucrul cu elevii la clasă şi la cadrele didactice care au primit
calificativul „Bine”
În urma asistenţelor efectuate s-au constatat următoarele:


Nu toate cadrele didactice au predat la timp conducerii şcolii, documentele de
planificare întocmite în conformitate cu Curriculum naţional;



Conţinutul ştiinţific al lecţiilor a fost în mare parte corect, predarea realizându-se într-o
evoluţie firească, asigurându-se logica necesară. Aici se poate menţiona o uşoară
13
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disfuncţionalitate privind conţinutul ştiinţific şi metodic la cadrele didactice debutante;


Cadrele didactice stăpânesc conţinutul disciplinei predate şi folosesc resursele, ce-i drept
nu multe, oferite de baza materială a şcolii;



În majoritatea lor, elevii au manifestat o atitudine pozitivă faţă de educaţia oferită, cu
excepţia unora care au participat la ore fără pregătirea lecţiilor anterioare, fara manuale,
caiete si rechizite;



Relaţia profesor-elev, cu unele excepţii, a fost corectă, stimulativă pt. elevi;



S-au acordat note conform standardelor de notare dar nu toate cadrele didactice au
întocmite portofolii care să dovedească acest lucru;



Exista cazuri de cadre didactice care intirzie la ore si care manifesta foarte multa toleranta
fata de elevii indisciplinati sau nepregatiti pentru ora

Recomandări
 Folosirea tehnicilor de învăţare eficientă, creativă, intuitivă ( să nu achiziţioneze
superficial definiţii, reguli )
 Adaptarea elevilor la situaţii neprevăzute pe parcursul orei
 Să se valorifice suficient interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea
 Să se explice la începutul orei necesitatea studierii temei respective, motivând astfel
elevii .
 Să se realizeze parcursuri diferenţiate de învăţare, în funcţie de nivelul de dezvoltare
al elevului
 Planificarea unui mod de lucru diferenţiat pentru elevii cu ritm lent de învăţare
 Implicarea cadrelor didactice si in probleme care la prima vedere par nesemnificative
si tratarea cu maxima seriozitate a acestora ( ex. Intârzierea la ore, fuga de la ore,
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purtarea uniformei, trecerea notelor in carnete, trecerea absentelor in catalog, etc.)
 Punctualitate si responsabilitate in special in activitatea de la clasa, exigenta maxima
in respectarea ROFUIP
8. Rezultate concursuri
- Locul I la etapa judeteana si mentiune la etapa interjudeteana a Festivalului de Colinde”Episcop
Nicolae Ivan”- coordonator prof. Petrovan Georgeta
- Locul II la sectiunea dans si mentiune la sectiunea standul scolii in cadrul concursului „Scoala
mea un brand”- coordonatori bibliotecar Mihalci Anna si prof. Petrovan Georgeta
9. Au fost organizate activitati educative scolare si extrascolare la nivel local cum ar fi “Balul
bobocilor”, Târgul de Craciun, marcarea unor evenimente culturale si istorice 1 decembrie,
15 ianuarie, 24 ianuarie, saptamâna educatiei globale.
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