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I. VIZIUNEA ȘCOLII 

 

Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca este organizatie educationala care pregateste la standarde 

europene  specialisti in profilul tehnic şi servicii si ofera educatie in spiritul cetăţeniei democratice. 

1.1. Misiunea şcolii 

       Misiunea şcolii noastre este de a forma elevi responsabili şi motivaţi , încrezători în forţele proprii şi 

cu toate cunoştinţele necesare adaptării şcolare şi profesionale pe tot parcursul vieţii. 

 Serviciile furnizate de şcoală au la bază calitatea ,performanţa,promovarea valorilor europene, egalitatea 

şanselor pentru toţi participanţii  în proces. 

1.2. Profilul actual al şcolii 

         Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca este amplasat în partea de nord-vest a municipiului Cluj-

Napoca şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii din judeţul Cluj. Este organizat sub forma unui campus 

şcolar ceea ce face ca elevii care nu sunt din localitate să poată beneficia de serviciile oferite de căminul şi 

cantina şcolii. 

Şcoala noastră asigură pregătirea în următoarele calificări şi specializari : 

-nivel 4  - pregătirea se realizează prin liceul tehnologic pentru specializările technician electromecanic şi 

tehnician în gastronomie. 

-nivel 3- pregătirea se realizează prin scoala profesionala, domeniul turism si alimentatie, calificarea bucătar 

și ospătar (chelner) vânzător în unitățile de alimentație publică. 

-nivel 5 – școală postliceală specializare tehnician nutritionist. 

 

 

II. Analiza activităţii instructiv educative desfăşurate  

2. Activitatea managerială 

2.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 A fost întocmit planul managerial pe baza unei diagnoze realiste care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie  

 A fost întocmit planul managerial al Consiliului de administraţie şi au fost repartizate sarcinile pe 

membrii Consiliului de administraţie 

 La nivelul catedrelor şi a celorlalte compartimente din şcoală s-au întocmit planuri manageriale în 

concordanţă cu planul managerial al conducerii 

 S-a elaborat calendarul activităţilor extraşcolare. 

2.2. Analiza activităţii desfăşurată de conducere şi de şefii de catedră 

 La nivelul tuturor catedrelor s-au realizat şedinţe de catedră în care s-a discutat fişa de observare a 

lecţiei, a fost prezentat Manualul de Autoevaluare şi s-a discutat despre aplicarea la clasă a metodelor 

centrate pe elev 
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 Au fost repartizaţi diriginţii pe clase şi s-a stabilit modul de colaborare al acestora cu Comisia de 

disciplină şi cu părinţii elevilor, în scopul îmbunătăţirii frecvenţei elevilor 

 Conducerea şcolii, împreună cu şefii de catedră şi cu membrii Comisiei de calitate au efectuat 

asistenţe la ore. În cadrul acestor ore s-a urmărit în mod special utilizarea metodelor centrate pe elev.  

 S-au organizat simulări ale examenului de bacalaureat la limba română, matematică,  fizică  si  

geografie . 

 S-au organizat fazele pe şcoală ale olimpiadelor şcolare si  Simpozionul judeţean de istorie şi de 

geografie. 

 Elevii şcolii noastre au participat la fazele judeţene ale concursurilor şcolare unde au obţinut 

rezultate frumoase care sunt trecute în anexă 

 S-au organizat consultaţii atât pentru pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat cât şi pentru 

concursurile şcolare  

 Monitorizarea activităţii a fost realizată prin fişa de monitorizare pentru asigurarea calităţii, 

verificarea periodică a îndeplinirii sarcinilor de serviciu, chestionare aplicate elevilor şi părinţilor, 

stabilirea unui plan de măsuri pentru remedierea lacunelor. 

 S-a urmărit creşterea nivelului de cunoştinţe al elevilor, formarea competenţelor, dezvoltarea 

abilităţilor şi capacităţilor de relaţionare, asigurarea şanselor egale de acces la educaţie, realizarea de 

proiecte şi programe extraşcolare care să sprijine dezvoltarea elevilor. 

 Conducerea şcolii împreună cu şefii de catedră au urmărit modul în care au fost întocmite 

documentele de planificare şi proiectare ale cadrelor didactice. 

2.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

 Activităţile propuse în planurile manageriale au fost realizate. 

Puncte tari: 

 Documentele de planificare ale catedrelor şi ale celorlalte compartimente din şcoală sunt în 

concordanţă cu planul managerial al şcolii. 

 Există o colaborare foarte bună între conducerea şcolii, şefii de catedră şi membrii Comisiei de 

Calitate. 

 Intensificarea asistenţelor şi interasistenţelor a contribuit la lărgirea experienţelor de predare -  

învăţare şi la utilizarea metodelor centrate pe elev. 

 S-a asigurat o încadrare realistă şi s-a asigurat acoperirea în proporţie de 98% a catedrelor cu 

personal calificat. 

Puncte slabe: 

 Unele cadre didactice manifestă reţinere şi conservatorism în adaptarea şi aplicarea elementelor de 

noutate în activitatea educaţională 

 Abordarea insuficientă a posibililor parteneri locali care nu sunt atraşi în parteneriate educaţionale. 

Oportunităţi: 
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 Programele finanaţate din fonduri structurale 

 Oferta de perfecţionare a CCD 

 Deschiderea spre colaborare a unor parteneri educaţionali  

 Implicarea şi susţinerea activităţii din şcoală de către autorităţile locale 

Ameninţări: 

 Scăderea populaţiei şcolare 

 Implicarea insuficientă a părinţilor în activitatea şcolii  

 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate 

 Slaba salarizare a cadrelor didactice şi în special a cadrelor didactice tinere 

 Resurse financiare limitate pentru procurarea de materiale necesare pentru desfăşurarea procesului 

instructiv educativ 

 

 

III. Resurse materiale şi financiare 

 

3.1 Baza materială 

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: două corpuri  clădire  şcoală, un corp clădire 

cămin, o clădire atelier cu 7 ateliere şcoală, o sală de sport şi o sală de gimnastică realizate cu forţe proprii, 

cantină, cabinet medical. 

             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele: 

            -săli de clasă  cabinete şi laboratoare : 26; 

            -1 cabinet de consiliere psihopedagogică; 

            -ateliere şcolare:7. 

 Atelierele specifice domeniului mecanic şi construcţii au în dotare: truse de scule, mobilier specific şi 

următoarele utilaje: autoturisme, autocamion, utilaje de prelucrat la rece, utilaje de sudură, maşini de găurit, 

maşini de prelucrare a lemnului, maşini de şlefuit cu disc, scule şi dispozitive pentru constructori finisori, utilaje 

şi veselă pentru laboratorul de gastronomie. 

   

  Organizarea spaţiului şcolar: 

 

          

Entitate spaţiu şcoala Nr. entităţi Suprafaţă 

Sală de clasă 8 336,06 m2 

Cabinet pe discipline  7 431,02 m2 

Laborator pe discipline 11 913,47 m2 
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Sală de sport 2 344,88 m2 

Bibliotecă 1 56 m2 

Sală profesorală 1 55,80 m2 

Cabinet de asistenţă şi consiliere 1 5,55 m2 

Atelier tehnologic 1 600 m2 

Cabinet medical 1 58 m2 

Cămin 1 2877,41 m2 

Cantină 1 830,4 m2 

 

      Echipamente IT şi birotică existente în şcoală: 

            -3 laboratoare (pentru elevi), care dispun de  de 56 calculatoare  + server, 6 tablete interactive, 

             64 laptop-uri, 47 tablete, 17 videoproiectoare; 

            - cabinet director: 3 calculatoare, 2 imprimante, 1 copiator, 4 laptop-uri; 

            - secretariat: 3 calculatoare, 2 imprimante, 1 copiator, 1 laptop; 

            - contabilitate: 2 calculatoare, 2 imprimante, 2 laptop-uri; 

            - cabinete profesori: 9 calculatoare, 9 imprimante, 3 tablete grafice, 28 laptop-uri; 

            - cabinet de consiliere şi orientare şcolară: 1 calculator, 1 imprimantă, 1 laptop;           

            - biblioteca: 1 calculator, 1 laptop;  

 - administrativ: 1 calculator; 

             

Calculatoarele din şcoală sunt conectate la Internet. 

  

 

3.2. Resurse financiare 

 Resursele financiare provin de la bugetul local, sau sunt resurse extrabugetare (sponsorizări, bani 

rezultaţi din activităţi practice). 

 

 

IV. Resurse umane 

 

4.1. Personal didactic 

 Încadrarea personalului didactic s-a efectuat în mod complet, încă din primele zile ale anului şcolar, 

100% din catedre fiind ocupate cu personal calificat. 

   Personalul şcolii este format din 26 cadre didactice;  

   Sunt profesori cu gradul didactic I, gradul didactic II, definitivatul și sunt și debutanţi; 
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  În rândul cadrelor didactice din şcoală există 1 profesor metodist al I.Ş.J.  si 1 reprezentant în 

Consiliul Consultativ. 

 

4.2. Elevi 

 

 Situaţia privind rezultatele la învăţătură: 

Anul 
școlar 

Nr. 
elevi la 
sfârșitul 
anului 
școlar 

Promovabilitate Repetenți Exmatriculați Elevi cu note de 7 
și sub 7 la purtare 

Numeric % Numeric % Numeric % Numeric % 

2018-
2019 

330 266 80,61% 59 17,88% 5 1,51% 76 23,03% 

2019-
2020 

312 259 83,01% 53 16,99% 0 0 67 21,47% 

2020-
2021 

344 286 83,14% 47 13,66% 11 3,20% 49 14,24% 

2021-
2022 

292 238 81,50% 54 18,49% 14 4,79% 50 21% 

  

 

Se constată o ușoară scădere a procentului de promovabilitate și o creștere a numărului de elevi 

repetenți. 

Rezultatele slabe la învăţătură sunt datorate mai multor cauze, dintre care amintim: 

- dezinteresul elevilor pentru învăţătură, provenit din lipsa motivaţiei pentru un studiu aprofundat, 

indiferenţa familiei faţă de situaţia şcolară a elevului; 

- lipsa de preocupare a unor diriginţi faţă de rezultatele clasei; 

- legătura insuficientă cu părinţii elevilor, colaborarea redusă cu familia, informarea sporadică a 

familiei în cazul unui absenteism pronunţat sau al unor abateri şcolare; 

- utilizarea incorectă a evaluării elevilor şi neutilizarea evaluării formative în timpul orelor. 

 

 Situația absențelor 

 

Anul școlar Nr. elevi la 

început de an 

școlar 

Nr. total 

absențe 

Motivate Nemotivate Nr. absențe 

nemotivate / 

elev 

2018-2019 348 66355 16143 50372 144,74 

2019-2020 341 42694 11114 31580 92,60 

2020-2021 365 37992 10052 27940 76,54 

2021-2022 322 34489 16692 17797 55,27 

 

Se constată o scădere a numărului de absențe nemotivate / elev. 

Numarul de absențe se datorează și faptului că  o parte din diriginţii claselor nu urmăresc consecvent 

frecvenţa elevilor şi nu aplică la timp măsurile ce se impun din punct de vedere al regulamentului şcolar. 
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Examenul de certificare a competențelor profesionale 

 

La examenele de certificare a competenţelor profesionale de nivel  nivel 3, nivel 4 și nivel 5 s-au 

obţinut urmatoarele rezultate: 

Nivelul de 

certificare a 

competențelor 

profesionale 

Anul școlar  

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Candi

dați 

preze

nți la 

exam

en 

Reu

șiți 

Procent 

promo-

vabilita

te 

Candi

dați 

preze

nți la 

exam

en 

Reuși

ți 

Procent 

promo-

vabilita

te 

Candi

dați 

preze

nți la 

exam

en 

Reu

șiți 

Procent 

promo-

vabilitate 

Candi

dați 

preze

nți la 

exam

en 

Reu

șiți 

Procent 

promo-

vabilita

te 

Nivel 3 41 41 100% 33 33 100% 36 36 100% 30 30 100% 

Nivel 4 30 30 100% 24 24 100% 20 20 100% 32 27 100% 

Nivel 5    10 10 100% 12 12 100% 14 14 100% 

 

 

BACALAUREAT 

 

Anul Școlar Candidați înscriși Reușiti Procent 

promovabilitate 

2018-2019 35 23 65,71% 

2019-2020 32 16 50% 

2020-2021 16 10 62,50% 

2021-2022 37 22 59,45% 

 

                                                                                                                

Cauze  care au condus la obţinerea unui procent scăzut la bacalaureat :  

Procent mic al elevilor cu note peste 6 la următoarele discipline: matematică,  limba româna. 

1. Implicare insuficientă a diriginţilor. 

2. Elevii nu reuşesc să utilizeze cunoştinţele dobândite şi au dificultăţi la înţelegerea cerinţelor 

exerciţiilor. 

3. Implicare insuficientă a familiilor elevilor în problemele şcolare ale elevilor. 
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În scopul îmbunătăţirii  rezultatelor examenului de bacalauret s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Stabilirea unui program de pregătire suplimentară la toate disciplinele şi monitorizarea participării 

elevilor la aceste pregătiri; 

 Colaborarea profesorilor de specialitate cu profesorii diriginţi; 

 Alcătuirea unor planificări suplimentare pentru materia recapitulată la consultaţii; 

 Alcătuirea şi folosirea la consultaţii a fişelor de lucru cu exerciţii şi teoria aferentă; 

 Rezolvarea la  orele de curs a exerciţiilor asemănătoare cu cele din variantele propuse pentru BAC şi 

prin aceasta, încurajarea şi motivarea elevilor; 

 Organizarea de simulări; 

 Monitorizarea rezultatelor fiecărui elev pe parcursul întregului an şcolar, pe fişe de monitorizare; 

 Şedinţe frecvente cu părinţii claselor terminale pentru anunţarea periodică a rezultatelor curente şi a 

rezultatelor simulărilor. 

 

 

V. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 

5.1. Calitatea proiectării didactice. Analiza pe discipline 

  Proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu normele prevăzute de programele şcolare de 

specialitate. Proiectarea este precedată de planificarea calendaristică şi a avut în vedere următorii parametrii: 

 -includerea competenţelor vizate, a metodelor de predare şi evaluare, precum şi a corelării dintre 

acestea şi conţinuturile învăţării; 

 -elaborarea paralelă-programă-planificare-proiectare; 

 -monitorizarea concordanţei sau a decalajelor programă-planificare-proiectare. 

  

 Activitatea de proiectare realizată individual de cadrele didactice a fost verificată periodic de şefii 

ariilori curriculare şi de conducerea şcolii. Se asigură astfel adecvarea constantă a parametrilor evidenţiaţi 

anterior, în raport cu realitatea practică: îmbunătăţirea desfăşurării procesului formativ-educativ.  

  

5.2 Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 

 

 Unitatea noastră şcolară asigură îndeplinirea obiectivelor şi conţinuturilor curriculum-ului naţional 

prin:  

 -formarea socio-culturală a elevilor; 

 -formarea profesional-educativă a elevilor; 

 -crearea unui cadru valoric conform cu cerinţele întegrării sociale. 
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Oferta educaţională a unităţii de învăţământ conţine atât C.D.L.–urile cât şi activităţile extraşcolare 

organizate la nivel de şcoală.  

S-a elaborat calendarul activităţilor extraşcolare. În timpul anului şcolar s-au desfăşurat activităţi 

educative pe teme ecologice, sportive, orientare şcolară şi profesională, culturale. 

 

 5.3. Calitatea predării 

 

 Este monitorizată de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, care a avut următoarele obiective: 

 -interasistenţe; 

 -redactarea fişelor de evaluare a orelor asistate; 

 -analiza raportului de autoevaluare a  catedrei întocmit din două în două luni.  

 Calitatea predării este asigurată respectarea celor 26 de descriptori. 

S-au efectuat asistenţe  de către conducerea şcolii, şefii de catedră şi de către membrii Comisiei de calitate. 

Procesul de educare şi formare a fost evaluat cu calificativul Foarte bine, profesorii susţinând lecţii notate 

cu calificativele „4” şi „5”. 

S-au întocmit de către Comisia de calitate  formularele de monitorizare internă care au fost trimise la ISJ în 

care s-au identificat: 

 

Aspecte care trebuie îmbunătăţite 

 Îmbunătăţirea activităţii de proiectare 

ţinând cont de cerinţele activităţii 

centrate pe elev; 

 Diversificarea metodelor de lucru şi 

adaptarea strategiilor la stilurile 

individuale de învăţare; 

 Captarea atenţiei elevilor prin 

activităţi inspirate din viaţa de zi cu 

zi; 

 Îmbunătătţirea bazei materiale din 

ateliere şi laboratoare; 

 Îmbunătăţirea evaluării formative din 

timpul lecţiilor; 

 Relaţia profesor -elev. 

Puncte tari 

 Utilizarea mijloacelor de învăţare 

adecvate tipurilor de lecţii; 

 Portofoliile profesorilor sunt bine 

întocmite; 

 Antrenarea elevilor în activităţi 

extracurriculare; 

 Existenţa cadrului adecvat 

desfăşurării activităţii didactice; 

 Stimularea şi încurajarea elevilor 

pentru autocunoaştere. 

 

5.4. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă 
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Rezultate obtinute la concursurile școlare 2018-2019 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa  Premiul  Concursul Faza  

1. Vadasz  Marta XII 

CD 

Sef de 

promoție 

  

 

2. 

Pah Radu  XII 

AB 

Mențiune  Quest-limba 

engleză 

Națională 

Premiul II Quest-limba 

engleză 

Judeteană  

3. Gaboy Remus XII 

CD 

Premiul II Porți deschise 

lecturii 

Judeteană  

4. Simonca Amir XI C Premiul III Quest-limba 

engleză 

Judeteană  

5. Dem Diana X B Mențiune Quest-limba 

engleză 

Judeteană  

6. Bojan Vlad XI A Premiul II Mesajul meu 

antidrog- fotografie  

Judeteană 

7.  Pop Daniel XI A Premiul II Concursul Stefan 

Procopiu-fizică 

Judeteană 

8. Echipajul școlii 

  Dem Diana  

  Bojan Vlad  

  Iuhasz Biborka 

  Gogu Marin  

 

X B 

XI A 

X B 

X B 

Premiul III Cu viața mea apăr  

viață 

Judeteană 

9. Czuly Lengyel  

Cristian 

Filaton Denisa 

X C 

X C 

Premiul I Rețetele bunicii Județeană 

10. Rațiu Camelia IX A Mențiune Sesiunea județeană 

de comunicări la 

geografie 

Județeană 
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Rezultate obținute la concursurile școlare în anul școlar 2019-2020: 

 

 

Rezultate obținute la concursurile școlare în anul școlar 2020-2021: 

 

Nr. 

crt. 

Rezultate Concurs Nivel Nume elevi Profesori 

coordonatori 

1 CAE nivel 

C1 grade C 

Cambridge 

Assessment English 

International Oltean Simina -XIA Erchedi 

Nicoleta 

2 Participare Concurs eseuri 

Shakespeare School 

Național Oltean Simina -XIA Erchedi 

Nicoleta 

3 Participare CPECA –Concurs 

Antidrog 

Județean Sava Gruia-XC Erchedi 

Nicoleta 

4 Participare CPECA –Concurs 

Antidrog 

Județean Hotiu Florina-XC Erchedi 

Nicoleta 

5 Participare CPECA –Concurs 

Antidrog 

Județean Pop Adela-XC Erchedi 

Nicoleta 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

Clasa  Premiul  Concursul Faza  

 

  

Profesori 

coordonatori 

1. Neagu Alexandra XII A Sef de 

promoție 

   

 

2. 

 

 

Marc Marian  

Oltean Simina  

Bere Paula 

IX A 

X A 

X A 

Mențiune I 

 

Teens’ Quiz –

concurs judetean 

engleza 

Județeană Erchedi Nicoleta 

3. Marc Marian  IX A Premiul I Quest-concurs 

national engleză 

Județeană Erchedi Nicoleta 

4. Oltean Simina  

 

X A Premiul II Quest-concurs 

național engleză 

Județeană Erchedi Nicoleta 

5. Neagu Alexandra XII A CAE nivel 

C1 grade B 

Cambridge 

Assessment 

English 

Internațional Erchedi Nicoleta 

6.  Maghiari Alexandra 

Catalina 

 Premiul III Concursul pe 

meserii 

Judeteană Pop Ana Ioana 

7. Echipa școlii 

   

 

 

 

Locul V Liga Liceelor Locală  

baschet 

Morar Alexandru 

8. Marc Marian  IXA Semifinală Hippo Language 

Olympiad 

Internațional Erchedi Nicoleta 

9. Neagu Alexandra XII A Locul 10 Olimpiada –

Lectura ca 

abilitate a vietii 

Judeteană Diertic Adriana 
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6 Premiul 1 Concurs poezie limba 

engleza “The Hanging 

Gardens of Babylon” 

Scoala Marc Marian -XA Erchedi 

Nicoleta 

7 Premiul 2 Concurs poezie limba 

engleza “The Hanging 

Gardens of Babylon” 

Scoala Damianciuc Emima -

XA 

Erchedi 

Nicoleta 

8 Premiul 3 Concurs poezie limba 

engleza “The Hanging 

Gardens of Babylon” 

Scoala Muresan Diana -IPL Erchedi 

Nicoleta 

9 Participare Concurs Psiho + Județean Bere Paula -XA Copil Cristina 

10 Participare Concurs Psiho + Județean Vaida Raluca-XA Copil Cristina 

11 Participare Simpozion “Educația 

nutrițională și 

provocările lumii 

contemporane” 

International Lișiță Alexandra, 

XIIA 

Medan Sidonia 

12 Participare Simpozion “Educația 

nutrițională și 

provocările lumii 

contemporane” 

International Temnohud Lorena, 

XIIA 

Medan Sidonia 

13 Participare Simpozion “Educația 

nutrițională și 

provocările lumii 

contemporane” 

International Presecan Patricia, 

IPL 

Medan Sidonia 

14 Participare Simpozion “Educația 

nutrițională și 

provocările lumii 

contemporane” 

International Lupea Claudia, IPL Medan Sidonia 
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Rezultate obținute la concursurile școlare în anul școlar 2021-2022: 

Este necesar ca în cadrul catedrelor să se organizeze activităţi în care să se discute despre modul în 

care poate fi folosită evaluarea pentru orientarea elevilor în învăţare şi să se urmărească mai concret 

progresul şcolar al elevilor.  

 

Nr. 

crt. 

Rezultate Concurs Nivel Nume elevi Profesori 

coordonatori 

1 Premiul 2 Concurs pe meserii-

ospătari 

Județean Cicio Sonia -XIB Popa Raluca 

Braica Ioana 

Szanto Lidia 

2 Premiul 2 Concurs pe meserii- 

bucătari 

Județean Apetean Victor-XIC Popa Raluca 

Fălcușan 

Florina 

3 Premiul 1 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Moldovan Darius-

XIA 

Erchedi 

Nicoleta 

4 Premiul 1 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Marc Marian-XIA Erchedi 

Nicoleta 

5 Premiul 1 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Pintea Samuel-XIA Erchedi 

Nicoleta 

6 Premiul 2 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Plăcintă Laurenția 

XA 

Erchedi 

Nicoleta 

7 Premiul 2 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Răcășan Alexandra 

XA 

Erchedi 

Nicoleta 

8 Premiul 2 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Județean Moldovan Alexia 

XA 

Erchedi 

Nicoleta 

9 Locul 8 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Național Moldovan Darius-

XIA 

Erchedi 

Nicoleta 

10 Locul 8 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Național Marc Marian-XIA Erchedi 

Nicoleta 

11 Locul 8 Concurs „Tineri în 

pădurile europei” 

Național Pintea Samuel-XIA Erchedi 

Nicoleta 

12 Mențiune Olimpiada de limba 

engleză 

Județean Oltean Simina-XIIA Erchedi 

Nicoleta 

13 Mențiune Concurs Psiho + Județean Plăcintă Laurenția 

XA 

Copil Cristina 

14 Mențiune Concurs Psiho + Județean Vălean Roxana-XIA Copil Cristina 

 

 

5.5. Program de pregătire suplimentară  

 

 Se organizează pentru elevii cu probleme, de câte ori este necesar. La toate catedrele există 

programul de consultaţii atât pentru elevii cu probleme cât şi pentru performanţă. 
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5.6. Activitatea educativă  

 

  Profesorii şcolii şi-au diversificat metodele de lucru, având în vedere relaţia profesor-elev şi 

dezvoltarea personalităţii elevului, îndreptând activitatea educativă înspre grupul ţintă. 

 Ca urmare a deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a suspenda cursurile față-în-față, 

sistemul de învățământ se reorientează către practici noi de comunicare prin care să asigure continuitatea 

învățării. Măsurile instituite prin starea de urgență au pus atât profesorii cât și elevii în situația de a 

descoperi moduri noi de comunicare pentru continuarea activităților școlare.  

În absența unei infrastructuri tehnologice decente la nivelul cadrelor didactice, dar mai ales la nivelul 

elevilor,  cadrele didactice au fost nevoite să susțină activități didactice într-un regim cu totul special. 

Așadar, tehnologia digitală a facilitat în bună măsură continuarea activităților didactice la distanță, în 

perioada suspendării cursurilor, cu toate că relaționarea umană, sprijinul elevilor cu nevoi speciale și poate 

în primul rând comunicarea autentică au avut de suferit. 

Activitatea online dincolo de avantaje  are și limite, cu impact negativ asupra învățării eficiente,  

întrucât o importantă  latură a activității didactice față-în-față nu se poate face virtual, pentru că sprijinul pe 

care în mod tradițional profesorii îl acordă elevilor cu dificultăți de învățare este greu de oferit online, date 

fiind limitările tehnologice implicite. 

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit  platforma Teams și s-

au dat elevilor și profesorilor instrumente potrivite predării online: laptop și tabletă. 

În predarea online au apărut dificultăți de natură tehnică, cum ar fi  probleme în stabilirea conexiunii 

online, probleme în activarea camerei, microfonului sau sunetului, dificultăți de încărcare a prezentărilor de 

către profesor sau a temelor de către elevi etc., probleme ce au dus la deturnarea atenției elevilor și 

profesorului de la activitățile didactice.  

Utilizarea noilor tehnologii în activitățile de învățare i-a determinat pe profesori să regândească 

procesul didactic în maniera de a-l face compatibil cu noua modalitate de comunicare facilitată de platforma 

digitale. 

 

 5.7. Activitatea extracurriculară 

 

 Prin activităţile organizate s-au urmărit: 

 -motivarea elevilor pentru studiul individual; 

 -creşterea interesului pentru competiţie; 

 -dezvoltarea unor competenţe specifice. 
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VI. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

 6.1. Colaborarea membrilor catedrei cu părinţii elevilor 

 

  Profesorii au luat legătura cu părinţii elevilor care au înregistrat rezultate slabe, pe parcursul anului 

şcolar, participând la şedinţele cu părinţii, pe clase. 

 

6.2. Parteneriate educationale  

 

Parteneriate educaționale  

S-au încheiat mai multe parteneriate educaționale pentru derularea stagiilor de practică în cadrul 

proiectului „Consiliere profesională și stagii de practică în domeniul Turism și alimentație pentru elevii din 

regiunea N-V”. 

 

 

VII. CONCLUZII. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII  

 -Intensificarea pregătirii pentru bacalaureat prin teste cu subiect unic; 

-Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat, pentru examenele  de certificare a competenţelor 

profesionale și concursurile  şcolare; 

-Diversificarea metodelor folosite la predare şi evaluare, adaptate stilurilor de învăţare ale elevilor; 

-Implicarea elevilor, în număr mare, la activităţile extracurriculare, concursuri; 

-Activităţi metodice în cadrul catedrelor în scopul îmbunătăşirii activităţii de  predare-învăţare; 

-Creșterea interesului în ceea ce privește performanțele tehnice (atât a profesorilor cât și a elevilor) în 

ceea ce privește activitatea școlară online. 

  În urma elaborării raportului de autoevaluare, Comisia CEAC a identificat mai multe puncte 

tari şi mai multe aspecte care trebuie îmbunătăţite, iar comisia de calitate a propus un plan de 

îmbunătăţire care va fi discutat în şedinţele de catedră. 
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