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   VIZIUNEA liceului nostru este:  „(ŞCOALA CARE ÎŢI CONSTRUIEŞTE VIITORUL)UE”  

   MISIUNEA LICEULUI  TEHNIC BUZĂU  înseamnă: 
 

 Absolvenţi  = profesionişti pe piaţa muncii naționale și europene. 
 Comunitate educațională = comunitatea care promovează lucrul în echipă, democraţia, 

toleranța, egalitatea de șanse, incluziunea socială, diversitatea culturală. 
 Cultura organizațională =  jumătatea distanței dintre cultură și organizație.  

 
Introducere 

            Planul Managerial pentru anul şcolar 2020-2021 este elaborat pornind de la faptul că educaţia şi 
formarea au un rol fundamental în realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind o creştere 
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, în special prin înzestrarea cetăţenilor cu competenţele şi 
aptitudinile de care economia şi societatea europeană au nevoie pentru a rămâne competitive şi 
inovatoare, dar şi prin contribuţia lor la promovarea coeziunii şi incluziunii sociale. 
             Sistemele de educaţie şi formare din Europa trebuie să ofere combinaţia potrivită de 
competenţe şi aptitudini, să asigure un număr suficient de absolvenţi din domeniile ştiinţei, matematicii şi 
ingineriei, să înzestreze oamenii cu competenţele de bază, motivaţia şi capacitatea de a învăţa, să 
încurajeze dezvoltarea de aptitudini transversale, inclusiv cele care permit utilizarea tehnologiilor 
moderne digitale, să promoveze dezvoltarea durabilă şi cetăţenia activă şi să încurajeze creativitatea, 
inovarea şi spiritul antreprenorial.           



  

  LICEUL TEHNIC Buzău aplică și realizează în misiunea sa  următoarele principii : 
           Acces în mod egal la procesul de predare - învățare – evaluare și educaţie în scopul atingerii 
performanţei individuale şi colective prin formarea unor cetăţeni activi, toleranţi şi responsabili cu spirit 
de lucru în echipă.Acest deziderat nu se poate atinge decât prin: 
-  îmbunătăţirea sistemului de organizare şi de administrare a resurselor în acord cu principiile 
managementului calităţii totale (TQM); 
-  implementarea unui sistem de instruire permanent deschis interacţiunii cu mediul economic și social ; 
-  compatibilizarea învăţământului tehnic și profesional românesc cu cel european, mai ales în ceea ce 
priveşte programele de studiu  astfel încât profesiile să poată fi practicate în orice țară europeană; 
- înscrierea în coordonatele iniţiativei de educaţie permanentă (lifelong learning) a Uniunii Europene prin 
care să putem susține pregătirea persoanelor care nu au studiile complete, oferind această posibilitate 
prin forma de învățământ seral. 
           Activitatea educativă se va baza  pe respectarea  Legii Educaţiei nr.1/2011, Regulamenentul de 
organizare și funcționare în învățământul profesional, pe implementarea  strategiei M.E.N. respectiv a 
Direcţiei Generale Educaţie şi Învăţare pe tot Parcursul Vieţii, dar şi pe analiza priorităţilor educaţionale 
la nivelul LICEULUI TEHNIC şi a localităţii, pe propunerile corpului profesoral, ale Consiliului Elevilor, ale 
Comitetului reprezentativ al părinţilor, comunităţii locale, pe oportunităţile locale de dezvoltarea 
educaţională.    
                 Unul dintre obiectivele strategice ale activităţii educative este acela de a dezvolta o serie de 
proiecte şi programe educative care să contribuie la ridicarea calităţii rezultatelor învăţării, la asigurarea 
şanselor egale de dezvoltare personală, la reducerea procentului fenomenelor antisociale, a 
abandonului  şi absenteismului şcolar Programul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare trebuie 
axat pe proiecte, atât interdisciplinare, ca spaţiu de aplicaţie şi extindere a educaţiei formale, cât şi 
parteneriale (inter-şcoli, ONG, comunitatea locală, structuri guvernamentale).  
 
În anul școlar 2020-2021 echipa managerială a LT privește cu responsabilitate aplicarea Ordinului 
5487 /1494 / 2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de 



  

învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-
CoV-2 și a Ghidului pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021și adaptează scenariul pentru 
învățământul liceal și profesional cu respectarea hotărârilor Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Buzău. 
 

 
PLANUL MANAGERIAL se bazează pe: 

 analiza activităţii desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2019 - 2020 şi a rezultatelor obţinute; 
planificările strategice la nivel naţional şi judeţean; 

 aplicarea sistemului de evaluare a elevilor cu respectarea indicatorilor de performanță; 
legislația în vigoare ; 

 urmărește de asemenea, rezolvarea acelor probleme interne care au fost propuse în planul de 
îmbunătăţire din Raportul de autoevaluare, pe anul şcolar 2020– 2021, elaborat de Comisia pentru 
Evaluare şi Asigurare a Calităţii din cadrul LICEULUI TEHNIC Buzău. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Obiectivele generale ale strategiei privind procesul de învăţământ desfășurat în 
LICEUL TEHNIC Buzău : 

 
 

 CORELAREA OFERTEI  I.P.T. DIN REGIUNE CU NEVOILE DE CALIFICARE ȘI CREȘTEREA 
OFERTEI PENTRU FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULȚILOR  
 

 ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 
 

 DEZVOLTAREA ȘI PERFECTIONAREA RESURSELOR  UMANE 
 

 DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ȘI CONSILIERE PROFESIONALĂ 
 

 ASIGURAREA ACCESULUI LA  ÎPT ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN 
EDUCAȚIE 
 

 CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE 
 

 DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA  PARTENERIATULUI  SOCIAL 
 

 
 
 
 



  

 
Obiective specifice 

Domeniul 
Management  Curriculum Resurse{umane,materiale,bugetare,timp) Relații comunitare și 

parteneriate 
Dezvoltarea 
managementului în 
Liceul Tehnic Buzău 

Noi abordări metodologice şi 
practice ale curriculumului, 
prin centrarea procesului 
educativ pe rezultatele 
învăţării elevilor 

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii școlii; 

dotarea cu echipamente de instruire, conform 
standardelor de dotare minimă obligatorie pentru 
pregătire profesională,prin bugetul școlii. 

Dezvoltarea de proiecte 
și parteneriate 
comunitare – naționale 
și 
europene,educaționale 
și de specialitate 

   Creşterea 
capacităţii 
instituţionale pentru 
elaborarea şi 
gestionarea de 
proiecte nationale si 
europene 

Identificarea nevoilor de 
calificare si adaptarea 
CDL-ului şi practicii elevilor 
la cerinţele angajatorilor 
din zona 

  Realizarea proiectului de venituri şi 
cheltuieli,atragerea de noi surse de finanţare 

Promovarea imaginii 
școlii şi prezentarea 
activităţilor şcolii în 
comunitate,exemple de 
buna practica; 
Prezentarea ofertei 
scolare 

    Asigurarea 
eficienţei 
manageriale în 
contextul 
armonizării muncii 
în echipă 

 

 Iniţierea la nivelul şcolii a 
unor programe remediale si 
„Școală după școală” în 
vederea creşterii 
promovabilităţii  in general și 
la examenul de Bacalaureat  

  Dezvoltarea bazei tehnico-didactice  

a şcolii,prin utilizarea unor mijloace didactice 
moderne,eficiente,imbunatatirea celor 
existente,prin  prevederea sumelor din 
buget,prin sponsorizari 

Dezvoltarea,diversificarea 
şi creşterea eficienţei 
relaţiilor de parteneriat cu 
institutii si agenti 
economici,pentru 
furnizarea unor servicii de 
calitate 



  

Dezvoltarea 
competenţelor 
metodice şi de 
specialitate ale 
personalului didactic 

 

 

Facilitarea accesului la educaţie 
prin ÎPT, prevenirea şi reducerea 
abandonului şcolar,consilierea 
elevilor  
pentru orientarea profesionala 
in vederea ocuparii unui loc 
de munca 

Obtinerea de sponsorizari de la operatorii 
economici pentru imbunătățirea  bazei 
materiale a liceului. 

Dezvoltarea 
parteneriatului public 
privat pentru adaptarea 
mai bună a ofertei 
educationale la specificul 
și la evoluția pieței 
muncii,colaborarea cu 
agenții economici de profil 
pentru efectuarea instruirii 
practice a elevilor 

Elaborarea de 
instrumente 
operaţionale (fişa 
postului, fişa de 
evaluare, criterii de 
selecţie) şi aplicarea 
lor în evaluare  
personalului școlii; 

 Asigurarea 
transparenței 
procesului instructiv 
-educativ 

Creşterea calităţii procesului 
de predare – învăţare reflectat  
în rezultatele elevilor la 
examenele finale şi în 
progresele elevilor. 

Formarea de competenţe 
conform standardelor de 
pregătire profesionala prin 
practica la agenti economici 
din tară și din Europa(proiecte 
ERASMUS+,VET,Parteneriate 
strategice). 

Cursuri de formare profesionala,participare la 
proiecte europene ERASMUS +,utilizarea 
de fonduri europene   și/sau sume din 
bugetul școlii,fonduri proprii 

Creşterea rolului 
agenţilor economici în 
dezvoltarea 
competentelor cheie si 
introducerea de noi 
competente pentru 
adaptarea la dinamica 
pietei muncii,prin 
implicare permanenta 

                                                                            
 
 
 



  

Contextul legislativ 
Din punct de vedere legislativ și organizatoric, învățământul preuniversitar românesc este reglementat 
prin următoarele documente: 

  Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 
18/10.01.2011; 

 Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Legea 35/2007 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 
 Legea 29/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/2007; 
  Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de învățământ 
preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007; 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 
(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării nr. 

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 5115/ 15.12.2014, publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 23 si 23bis / 13.01.2015; 

 Sportului nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 
 personalului didactic și didactic auxiliar; 
 Ordinul Ministrului Educaţiei Naționale nr. 3597 / 18.06.2014 privind modificarea și completarea 
Metodologiei de evaluare anuală a activității personaluluididactic și didactic auxiliar, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6143/2011; 

 Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4513 /28.06.2012 privind 
modificarea anexei 1 a OMECTS 6143/01.11.2011 privind 

 aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 
OMEN 3240/26.03.2014 privind modificarea și completarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învățământul preuniversitar,aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011; 

 OMECTS nr. 5562 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de 
acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile; 



  

 Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul 
preuniversitar; 

 Ordin nr.5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelelor de studii şi 
documentelelor şcolare gestionate de unităţile din învatamântul preuniversitar; 

 Ordin nr. 3136/20.02.2014 privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi calendarul admiterii în 
invăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani; 

 Ordinul MECTS nr. 4802/ 31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învaţământul liceal de stat - Anexa I; 

 Ordinului ministrului educației naționale nr. 4432/29.08.2014 privind organizarea şi desfăşurarea 
admiterii în învăţământul liceal de stat 

 Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021 
 Ordin privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul 
profesional, liceal-filiera tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2020-2021 (OMEC 
5564/14.09.2020) 

 Ordinul 5487/1494/2020pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul 
unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 Ghidul pentru începerea cursurilor în anul școlar 2020-2021. Propuneri de scenarii pentru 
învățământul liceal și profesional. 

 
 
 
 
 
 



  

ANALIZA SOWT 
a activităților desfășurate în Liceul Tehnic Buzău 

în anul  școlar 2018-2019 
   PUNCTE TARI  (S) 

 

CURRICULUM 

• Documentele de proiectare didactică au fost realizate corespunzător prevederilor și ordinelor M.E.N.in vigoare. 

• Proiectarea s-a realizat corespunzător, pe cele 3 segmente: planificarea anuală, planificarea semestrială, proiectarea 

URÎ și a lecţiilor.  

• Proiectarea didactică respectă prevederile curriculum-ului naţional,actualizat conform după ultimele ordine ale MEC; 

Cunoaşterea și respectarea Curriculumu-lui naţional de către profesorii de specialitate, prin realizarea documentelor de 

planificare în concordanţă cu obiectivele cadru şi de referinţă bine structurate pe unităţi de rezultate ale învăţarii; 

• Profesorii proiectează corespunzător conţinuturile pe unităţi de învăţare, abordează strategii de diferenţiere şi 

individualizare, consideră evaluarea intrinsecă demersului didactic, apelează la literatura de specialitate, urmăresc 

realizarea laturii formative şi a competenţelor;  

• Creşterea preocupării pentru trecerea de la strategii didactice bazate pe reproducere și memorare, la metode şi 

procedeele didactice care antrenează elevii printr-o învăţare activă, eficientă și centrată pe elev. 

• Programele C.D.L. au fost realizate prin colaborare și consultare directă cu agenții economici ținând cont de domeniul 

și calificarea profesională a claselor.  



  

• Tematica CDL-urilor a completat conţinuturile predate de cadrele didactice de specialitate, prin realizarea unor aplicații 

practice specific domeniului de activitate; 

• CDL-urile sunt aplicate după programe realizate de cadrele didactice,analizate în  cadrul comisiei metodice, prin 

consultare cu operatorii economici pentru particularizarea  conținuturilor învățării și a situațiilor de aplicare, unde elevii 

efectueaza stagiile de pregătire practică. 

• Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, 
auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru. 

• Încheierea  de contracte de instruire practică şi protocoale de colaborare cu mulţi parteneri economici în profilul  și 

domeniile claselor,mare parte din aceștia fiind vechi colaboratori, în domeniul mecanic, turism și alimentație și economic. 

• Propunerea unui plan de școlarizare echilibrat,care ține cont de solicitările operatorilor economici atât la învățământul 

profesional dual cât și profesional obișnuit.  

• Promovarea ofertei școlare la nivelul școlilor generale din municipiul Buzău și din județ,prin activități dedícate 

învățământului tehic și profesional și vizitarea școlii în săptămâna  ‘ Școala  Altfel ‘ . 

• Realizarea 100% a planului de școlarizare pentru anul 2020-2021 atât la învățământul liceal cât și la învățământul 

profesional dual și obișnuit, încă din prima etapă. 

• Implicarea cadrelor didactice la promovarea ofertei școlare  

    RESURSE UMANE 

 

• Cadrele didactice sunt preocupate de propria perfecţionare, un numar  de 2 cadre didactice au susținut examene 

pentru obținerea gradului didactic II și  gradul I, alte 15 cadre didactice au participat la forme de perfecționare pentru 



  

predarea în sistem on line pentru utilizarea eficientă a  metodelor de lucru pe platforme educaționale, conform noilor 

cerințe impuse de pandemia cu Coronavirus. 

• Liceul  are un corp profesoral titular calificat,  format din 33 profesori cu gradul I, 7 profesori cu gradul II și unul cu 

definitivat.iar profesorii de specialitate au gradul  didactic I si II.  

• Cadrele didactice utilizează sistemele moderne informatice în procesul instructiv-educativ, folosesc softuri  

educaţionale, internetul,deoarece în școală există două cabinet de T.I.C. 

• Liceul are consilier psihopedagogic. 

RESURSE MATERIALE 

• Școala dispune  de săli de clasă  dotate cu videoproiectoare, 2 laboratoare de TIC,laborator de gastronomie, 

mecanică,electronică,servicii,chimie și protecția mediului,fizică precum și ateliere de electronică și mecanică dotate cu 

mijloace didactice necesare desfășurării procesului educativ.  

• Folosirea a două platforme educaționale ADSERVIO și GSUITE pentru desfășurarea procesului de predare - 

învățare – evaluare cu elevii,pentru realizarea lecțiilor on – line și adaptarea la noile norme impuse de pandemia cu 

Coronavirus. 

• Internat și cantină școlară care asigură condiții de cazare și servire a trei mese /zi,dotate cu mobilier nou. 

• Școală de șoferi  categoria B pentru elevii de la calificarea Mecanic – auto. 

PARTENERIATE ȘI PROIECTE EDUCAȚIONALE 

• Colaborăm cu partenerii educaţionali locali,cu operatorii economici cu care avem Contracte de pregatire practică 

pentru efectuarea instruirii practice a elevilor noștrii. 



  

• Colaborăm cu AJOFM Buzău, CCD Buzău, IPJ Buzău, Primăria Buzău, Biblioteca județeană și Centrul cultural 

Alexandru Marghiloman.  

• Efectuarea unui stagiu de pregatire practica pentru patru fluxuri de elevi de clasa a  X - a  în Portugalia, la agenți 

economici din domeniul Mecanică, Electronică-automatizari, Economic, Turism și alimentație și Protecția mediului în 

cadrul derulării proiectului european 2019-1-RO01-KA116-062319  care se desfășoară în școala noastră și în acest an 

școlar. 

• Implicarea în proiecte şi programe ce vizează educaţia pentru sănătate,  educaţie ecologică, educaţie pentru valori, 

educaţia pentru mediu sănătos și fără violență – proiectul european educațional “ SAFE AT SCHOOL” aflat în derulare 

cu cinci parteneri europeni,colaborarea cu EUROPE DIRECT . 

• Desfășurarea de activități de orientare și consiliere privind cariera desfășurate atât in cadrul unor proiecte cu caracter 

local,cu implicarea conducerii școlii,a consilierului scolar și a AJOFM Buzău;; 

• Activitati de prevenire si combatere a violentei,bullingului si consumului de substantante interzise in cadrul parteneriatului 

școala- IPJ Buzău; 

ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI EDUCATIV 

• Organizarea cu responsabilitate  a examenului de Bacalaureat  în cele două sesiuni iunie-iulie 2020 și august –

septembrie 2020 care s-a desfășurat  în liceul nostru,  precum și a Examenelor de certificare profesională nivel 3 și  

nivel 4 în vederea asigurării normelor de protecție privind prevenirea îmbolnîvirii cu COVID 19. 

• Planificarea tuturor lucrărilor semestriale și a concursurilor școlare cu respectarea calendarului MEC ; 

• Rezultate bune la Bacalaureat  2019 în sesiunea iunie – iulie : 56,9 %procentul de promovabilitate pentru seria curentă. 

• Stimularea performanţei, încununată cu rezultate bune la olimpiade şi concursuri;  



  

• Asigurarea calităţii în actul educaţional; 

• Coordonarea de către CEAC a activitatilor și documentelor conform legii calitătii; 

MANAGEMENT 

• Activitatea didactică în cadrul Liceului Tehnic Buzău sa desfăşurat pentru atingerea obiectivelor din  PAS și din planul 

managerial al conducerii liceului,corelat cu cel al I.S.J. Buzău,PRAI  și PLAI. 

• Planul managerial si operational a fost realizat în concordanţă cu realităţile din şcoală şi cuprinde prioritatile si obiectivele 

specifice,activitatile desfașurate pentru atingerea acestora,resursele materiale si financiare, responsabilii si termenele 

de realizare, indicatorii de evaluare si de performanță precum și mijloacele prin care se face monitorizarea; 

• Compatibilizarea documenterlor manageriale cu strategiile și documentele MEC. Comunicare eficientă a informaţiei între 

MEN - ISJ Buzău – Liceul Tehnic . 

• Management strategic bazat pe dorinţa de îmbunătăţire, pe colaborare şi pe delegarea competenţelor. 

• Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect în funcţie de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate; 

• Asigurarea cadrului instituţional pentru participarea personalului la procesul decizional prin colectivele de catedră, 

consiliul de administraţie şi consiliul profesoral.  

• Colaborare bună  cu Primăria privitor la starea infrastructurii, asigurarea utilităţilor, dotare cu mijloace fixe şi obiecte de 

inventar, 

• Montarea de videoproiectoare în sălile de clasă din corpul A și B,in laboratoare și cantină. 

• Achiziționarea de scule și dispozitive pentru laboratorul și atelierul de mecanică. 

• Achiziționarea de manuale 



  

 

• Montarea și punerea în funcțiune a unei centrale moderne pe gaze,care asigură independența termică a liceului 

nostru. 

•  Realizarea  lucrărilor de reparații în 8 săli de clasă din corpul B și a rețelei instalației sanitare și termice  noi. 

 

PUNCTE SLABE (W) 

  

• Utilizarea sporadică a metodelor interactive de către unele cadre didactice, care le-ar permite să valorifice achiziţiile 

teoretice şi practice ale elevilor mai eficient; 

• Insuficienta valorificare a materialelor şi mijloacelor didactice pe care le putem folosi la ore (videopraiector/internet). 

• Nerespectarea propriei planificări, existând rămâneri în urmă, din diverse motive; 

• Preluarea modelelor de planificare şi proiectare a conţinuturilor, în special de pe site-urile specializate, fără a selecta 

detalierile de conţinut şi activităţile de învăţare şi resursele didactice în raport cu specificul colectivului de elevi şi cu 

resursele şcolii 

• Nu sunt  diversificate suficient, în acţiunile evaluative, tehnicile şi instrumentele de evaluare, nu se asigură 

complementaritatea metodelor de evaluare; 

• Lipsa unor manuale  pentru clasele  IX – XII  la materiile de specialitate; 

• Preocupare scazută din partea unui număr mic de cadre didactice pentru implicarea și participarea elevilor la olimpiade 

şi alte concursuri şcolare în specialitate; 



  

• Implicarea scazută a unor cadre didactice  în activitățile din perioada săptamânii Școala Altfel. 

• Număr relativ mare de absenţe la unele materii,fenomen care s-a accentuat în perioada martie- iunie 2020 în timpul 

desfășurării lecțiilor on line. 

• Pregatirea slabă a elevilor care sunt repartizați computerizat cu medii sub 5, ceea ce duce la îngreunarea procesului de 
predare-învățare și necesită multe ore de recuperare și remediere școlară. 

• Dezinteres al unor elevi pentru promovarea examenului de bacalaureat. 
• Rezultate mai scăzute la examenul de Bacalaureat, în  sesiunea din iunie - iulie cu procent de promovabilitate 21,56% . 

• S-au constatat unele neajunsuri în formularea obiectivelor operaţionale, acestea nu descriu cu exactitate comportamente 

observabile, strategiile didactice nu sunt de tip activ-participativ, formativ, centrate pe elev; 

• La nivelul unor comisii metodice nu sunt  corelate  în totalitate obiectivele din P.A.S-ul şcolii, cu ţintele strategice specifice 

învăţământului profesional și liceal;  

• Acţiunile desfășurate cu scopul prevenirii şi combaterii eşecului şi a rămânerilor în urmă şi a aplicării unor forme variate 

de evaluare,nu și-au atins integral rolul. 

• Implicarea mai eficientă a Consiliului elevilor în rezolvarea problemelor şcolii – prin proiecte iniţiate şi coordonate de 

elevii C.E. 

• Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala în timpul anului scolar, părinții solicitând ajutor și consiliere doar când află 

despre propriul copil că are situație de corigență/repetenție sau exmatriculare. 

• Existența unui număr foarte mare de părinți plecați în străinătate. 

• Părinții manifestă un interes scăzut și nu  participă în mod constant la activitățile realizate în școală. 



  

Exista un.număr mic de părinti care se implica in viața școlii prin participarea la  ședintele și lectorate cu parintii, sau alte 

activitati și proiecte. 

• Inadecvarea bazei materiale cu cerinţele pieţei; 

• Lipsa în continuare a sălii de sport;există un blocaj de natură juridică în care nu putem interveni,deoarece nu este de 

competența managerială a școlii. 

• După blocajul financiar al proiectului ROSE care a creat probleme în aplicarea integrală a programului remedial precum 

și a activităților de orientare și consiliere prevăzute pentru anul  școlar 2018-2019 a apărut pandemia care a blocat 

desfășurarea activităților în mare parte,cu excepția pregătirii pentru examenul de bacalaureat. 

 

    OPORTUNITĂȚI 

• Aprobarea proiectului ROSE în școală având ca principal obiectiv strategic național  asigurarea  unei piețe a muncii 

incluzive și eficiente prin educație și formarea de competențe. 

• Relansarea creșterii economice în ultimii ani  în județul nostru care a dus la creșterea cererii de forță de muncă 
calificată și în domeniile pe care le asigură LICEUL TEHNIC. 

• Profilul economic și industrial al județului și diversitatea activităţilor industriale. 

• Derularea a  doua proiecte europene Erasmus în școala noastră,unul de îmbunătățire a competențelor 
profesionale  ale  elevilor și al doilea pe componenta educatională ,de combatere a bullingului - I*M SAFE AT 
SCHOOL. 

     AMENINȚĂRI 

 



  

•    Proiecția populației școlare până în anul 2030 la toate nivelurile de învățământ arată o scădere îngrijorătoare. 

•    Atractivitate scăzută în rândul unor categorii de absolvenți de gimnaziu pentru  IPT, în special pentru  învățământul 
profesional  datorită unei mentalități greșite transmise din rândul aduților în ultimii ani; de aceea în anul școlar 2018-
2019 și 2019 – 2020 am organizat în liceul nostru Seminar de popularizare a învățământului profesional și dual cu 
participarea diriginților de la clasele a- VIII -a. 

•    Nivelul scăzut de pregătire a forței de muncă generează o fluctuație permanentă a acesteia  cauzând instabilitate 
economică. 

•    Fenomenul de migrație externă care reduce și numărul populației  școlare și nivelul de ocupare a locurilor de muncă 
la nivel județean,tinerii absolvenți fiind dornici de un câștig salarial mai mare decat cel oferit în țară.  

• Existenţa unor resurse limitate de echipamente electronice şi de materiale consumabile pentru realizarea auxiliarelor 
curriculare; 

• Populaţia şcolară în descreştere; 
• Dezinteresul manifestat de o categorie de elevi care fac parte din grupuri dezavantajate; 
• Imposibilitatea frecventării cursurilor de către elevi, datorită lipsei resurselor pentru plată transport/cazare; 
• Uzura fizică a bazei materiale. 

ANALIZA P.E.S.T(E) 
          1.POLITIC: 
     

• Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Buzau, având la bază principiul descentralizării şi 
flexibilizării, al descongestionării şi asigurării calităţii, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. 

• Din fericire, la nivelul judeţului, mai ales în mediul urban, în urma descentralizării administraţiei publice, 
comunitatea locală şi-a asumat rolul de a sprijini financiar unităţile de învăţământ, răspunzând, în limita 
posibilităţilor solicitărilor managerilor, fiind deschisă unui dialog constructiv. 

• Schimbările frecvente, dictate de factori politici, la diferite eşaloane superioare au un efect de fragmentare a unor 
concepţii asupra activităţii din sistemul educational; 

•  Consacrarea profesioniştilor; 



  

• Asigurarea calităţii educaţiei prin constituirea structurilor instituţionale ARACIP şi formarea în fiecare unitate 
şcolară a comisiei de evaluare a calităţii educaţiei; 

• Alocarea de fond de carte şi material didactic având ca argument optimizarea procesului educativ;  

            2. ECONOMIC  

 

• Din acest punct de vedere se constată la nivel naţional menținerea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu 
preponderenţă spre liceele teoretice şi nu spre cele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu este 
mare. 

• Cu toate că legislaţia financiară permite atragrea de surse extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ, 
interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări, donaţii sau burse pentru şcoli este în continuare scăzut.  

• Resursele economice ale judeţului sunt in crestere. 
• Societăţile comerciale sunt în proces de majore restructurări, dar în schimb I.M.M.-urile sunt în creştere şi 

reprezintă un potenţial sprijin pentru sistemul de învăţământ profesional şi tehnic. 
• Nivelul  redus al câştigurilor lunare în familiile elevilor din mediul rural şi nu numai, influenţează negativ posibilitatea 

susținerii elevilor   la nivel de şcoală; 
• Comunităţile locale, cele care trebuie să finanţeze şcoala, au posibilități de susținere financiară limitată. 

 

       3.SOCIAL 
 

• Situaţia materială precară a multor familii este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă de şcoală al elevilor, 
favorizând abandonul şcolar. 

• Tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala 
trebuind să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte.  

• Creşterea violenţei şi a ratei infracţionalităţii, deprecierea relaţiilor inter-umane, atitudinea civică pasivă, excluderea 
socială datorita  mediilor sociale defavorizate . 



  

• Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, 
existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.Familiile încă nu 
identifică educaţia ca un mijloc de promovare a valorilor în rândul elevilor. 

• Şcoala noastră consideră că numai prin eforturile din educaţie, prin formare şi instruire permanentă a tinerilor și 
adulţilor se vor putea atenua: şomajului, fenomenul de violenţa  şi infracţionalitate, deprecierea relaţiilor inter-
umane, tendinţa de negare a autorităţii statului şi a instituţiilor sale atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 
 

       4.TEHNOLOGIC: 
 

• Numărul de familii care beneficiază de calculatoare personale (desktop sau portabile) conectate la reţeaua 
Internet, este pe un trend crescător în ultimii ani.  

• Numărul calculatoarelo rpersonale existente în familiile elevilor din mediul rural este destul de mic, iar al celor  
conectate la Internet insuficient, fapt ce impune acţiuni susţinute din partea managerilor şcolari în dotarea unităţilor 
de învăţământ cu reţele de calculatoare şi conectare la Internet. 

• Pe plan naţional se constată un accent pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. 
• Unităţile şcolare sunt dotate cu echipament tehnic de bună calitate pentru crearea cadrului propice orelor de 

informatică.  
• Este necesară dotarea atelierelor tehnologice şi cabinetelor . 

 

        5.ECOLOGIC: 
• Pe măsura ce tehnologia se perfecţionează, stilul nostru de viaţă se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, 

din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, 
reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens în judeţul Buzau unităţile şcolare participă la programe de educaţie civică 
şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau de partenerii sociali (EcoŞcoala, Educaţie pentru sănătate, „Let’s Do 
It, Romania!”). 

• Posibilităţi de îmbunătăţire a condiţiilor ergonomice din sălile de clasă şi din sălile specializate, pentru realizarea 
unor activităţi care să nu afecteze sănătatea elevilor; 



  

• Preocuparea sporită pentru asigurarea stării de igienă, curăţenie, microclimat şi estetizare a clădirilor şcolii. 
 

NEVOI  IDENTIFICATE 
• Îmbunătățirea rezultatelor obținute  la examenul de bacalaureat, prin facilitarea accesului la educație a elevilor 

proveniți din medii dezavantajate sau care prezintă risc de eșec școlar. Acest obiectiv general se regăseşte ca  
prioritate din PAS. 

• Derularea unor programe remediale privind examenele națonale prin continuarea proiectului ROSE pentru o 
promovabilitate crescută în cadrul examenelor de bacalaureat; 

• Popularizarea rezultatelor deosebite obtinute in cadrul proiectelor europene si educative,ale activităţii cadrelor 
didactice şi elevilor din LICEUL TEHNIC BUZĂU,în mass- media locala,la activitățile educative ,cercuri metodice, la 
întâlnirile cu părinții si nu numai, în scopul informarii și promovării imaginii școlii; 

• Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor lor de formare pe 
termen scurt, mediu și lung și pentru asigurarea necesarului de forță de muncă din Buzău; 

• Fundamentarea Planului de şcolarizare astfel încât să răspundă cerinţelor pieţii muncii. 
• Necesitatea abordării mai profunde a relaţiei profesor – elev, profesor – părinte, prin realizarea unui cadru 

instituţional adecvat dialogului echipei educaţionale cu elevii, părinţii şi comunitatea locală; 
• Creşterea atractivităţii liceului prin acţiuni instructiv-educative, care în final să ducă la rezultate deosebite la 

concursurile şcolare, la examenul de admitere, bacalaureat şi la admiterea în învăţământul superior. 
• Promovarea de programe si actiuni pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu instituții și autorităţile locale în 

scopul diminuării/eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar în tandul elevilor 
• Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice şi monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta 

instituţiilor abilitate. 
• Implicarea managementului școlii în identificarea resurselor financiare necesare fluidizarii fluxului informațional. 
• Conştientizarea autorităţilor administrative locale asupra educaţiei ca prioritate în alocarea resurselor financiare şi 

materiale. 
• Creşterea rolului echipei manageriale în domenii curriculare, extracurriculare, ale programelor de parteneriat și de 

politică financiară, resurse umane în condiţiile sporirii autonomiei decizionale la nivel u 



  

Obiective generale 
 

1. CORELAREA OFERTEI  IPT DIN REGIUNE CU NEVOILE DE CALIFICARE ȘI CREȘTEREA OFERTEI PENTRU 
FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULȚILOR 

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ 
3. DEZVOLTAREA ȘI PERFECTIONAREA RESURSELOR  UMANE 
4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE 

       5.   ASIGURAREA ACCESULUI LA  ÎPT SI CRESTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE IN EDUCATIE 
6.   CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE ȘI CONSOLIDAREA UNEI CULTURI EDUCAȚIONALE 

       7.   DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA  PARTENERIATULUI  SOCIAL 

 

OBIECTIVELE 
STRATEGICE 

OBIECTIVELE SPECIFICE 

 Dezvoltarea 
curriculară 

 Dezvoltarea 
resurselor umane 

 Dezvoltarea 
resurselor 
financiare și a bazei 
materiale 

 Dezvoltarea relațiilor 
comunitare 

O1 
CORELAREA 
OFERTEI  IPT DIN 
REGIUNE CU 
NEVOILE DE 
CALIFICARE ȘI 
CREȘTEREA 
OFERTEI PENTRU 
FORMAREA 
PROFESIONALĂ A 
ADULȚILOR 

 Diversificarea planului 
de şcolarizare și a 
ofertei curriculare în 
corelaţie cu cererile 
pieţei muncii. 
Dezvoltarea unui CDL 
flexibil, care să 
răspundă aşteptărilor 
elevului şi ale celorlaţi 
beneficiari ai educaţiei. 
Adaptarea programelor 
de învăţare 

Implicarea profesorilor şi a 
elevilor 
în popularizarea 
performanţelor/ 
rezultatelor şcolare în 
rândul 
elevilor din şcoala 
gimnazială şi în 
comunitate. 
Informarea personalului 
şcolii şi a 

Asigurarea 
echipamentelor didactice 
necesare desfăşurării în 
bune condiţii 
a cursurilor opţionale 
propuse spre 
derulare. 
Asigurarea accesului la 
informaţie 
prin internet şi dezvoltarea 
fondului de 
carte al bibliotecii. 

Implicarea părinţilor, 
autorităţilor 
locale, agenţilor 
economici, altor 
parteneri sociali interesaţi 
în 
formarea profesională 
iniţială şi continuă în 
conceperea şi derularea 
CDL. 
Dezvoltarea de 
parteneriate cu 



  

la stilurile şi nevoile 
individuale ale 
elevilor. 
Derularea de 
parteneriate cu 
universităţile şi operatori 
economici,în vederea 
formării continue, 
integrarea la locul de 
muncă a elevilor. 
Cunoașterea a cel puțin 
o limbă de circulație 
internațională în 
vederea integrării în 
societatea modernă 
actuală.Formarea 
deprinderilor de învățare 
prin aplicații practice  

elevilor privind 
metodologia de 
realizare a CDL. 
Extinderea colaborării cu 
unităţi de 
învăţământ având acelaşi 
profil la 
nivel judeţean, naţional şi 
european.  
 

Asigurarea resurselor 
financiare şi 
materiale necesare 
realizării 
documentelor 
promoţionale ale şcolii( 
pliante, afişe, broşuri). 
 

şcolile din comunitatea 
locală pentru 
promovarea ofertei 
educaţionale a 
şcolii şi pentru a adapta 
oferta curriculară la 
nevoile comunităţii. 
Derularea de activităţi în 
parteneriat, 
cu scopul promovării 
anumitor 
cursuri CDL, în 
sprijinul nevoilor comune.  
instituții de învățământ 
superior în 
vederea orientării carierei 
elevilor. 

O 2 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 
CONDIŢIILOR DE 
ÎNVĂŢARE ÎN 
UNITATEA 
ȘCOLARĂ 

Abordarea programelor 
școlare dintr-o 
perspectivă creativă. 
Diversificarea ofertei de 
curriculum la decizie 
locală, elaborarea și 
avizarea unor programe 
școlare pentru CDL în 
acord cu nevoile de 
formare ale elevilor și 
prin consultarea 
operatorilor economici 
parteneri de instruire 
practică 

Asigurarea încadrării 
personalului didactic 
calificat conform planurilor 
de învățământ 
Asigurarea accesului la 
educație al elevilor 
proveniți din medii 
defavorizate și din spațiul 
rural. 
Identificarea elevilor 
capabili de performanță, a 
celor cu CES și susținerea 
elevilor cu dezavantaj 
social și condiții de risc. 

Amenajarea spațiilor de 
învățământ, a 
laboratoarelor și a 
atelierelor prin dotare cu 
mijloace didactice 
necesare învățării on line 
Achiziționarea de softuri 
educaționale 
și echipamente 
informatice. 
calendar. 
Dezvoltarea fondului de 
carte al bibliotecii și 
dotarea cu materiale 

Dezvoltarea unei relații de 
colaborare eficientă cu 
Primăria 
Buzău în vederea 
asigurării 
fondurilor necesare 
desfășurării în 
bune condiții a procesului 
educativ. 
Încheierea unor protocoale 
de 
colaborare cu parteneri din 



  

Dezvoltarea creativității 
elevilor, a capacității 
critice și punerea 
accentului pe achizițiile 
culturale și de 
cunoștințe tehnologice 
 

Valorificarea resurselor 
intangibile și a experienței 
profesorilor participanți la 
proiecte și programe 
europene 
Participarea cadrelor 
didactice la 
cursuri de formare și 
dezvoltare a 
competențelor digitale 

didactice 
 

comunitatea locală: 
biblioteci, 
muzee, instituții publice, 
instituții 
media și agenți economici. 
Derularea de parteneriate 
cu instituții europene,în 
cadrul Proiectelor 
ERASMUS VET 
 

 O 3 
DEZVOLTAREA ȘI 
PERFECȚIONAREA 
RESURSELOR  
UMANE 

Creștereaperformanțelor 
cadrelor  didactice prin 
asigurarea unei oferte 
de formare de calitate în 
domeniul didacticii și 
managementul 
disciplinei 
Încurajarea cadrelor 
didactice în susținerea 
gradelor didactice în 
învățământ, implicarea 
în cercetare,continuarea 
studiilor și conversie 
profesională 
Pregătirea managerială 
specializată 
a personalului didactic 
ca parte a formării 
profesionale. 
Consilierea 
responsabililor 

Creșterea calității resursei 
umane 
angajate în școală prin 
perfecționarea celei 
existente și 
atragerea de cadre 
didactice cu 
performanțe profesionale. 
Acordarea de consiliere 
cadrelor 
didactice în vederea 
participarii la 
programe comunitare și de 
integrare 
europeană cu sprijinul 
școlii și al inspectorului de 
specialitate pe programe 
europene. 
Creşterea rolului 
managerului şi a 

Asigurarea de fonduri 
financiare pentru materiale 
didactice, media, softuri 
educaționale; 
asigurarea de mijloace 
didactice în laboratoare, 
cabinete și ateliere. 

Diversificarea relațiilor la 
nivelul comunității locale și 
dezvoltarea 
unor parteneriate/ proiecte 
educaționale pentru 
formarea 
continuă a cadrelor 
didactice. 
Susținerea unor relații 
eficiente cu reprezentanți 
ai comunității 
(Primărie, Consiliul local și 
județean, ONG-uri) care 
să asigure 
fonduri pentru formarea 
cadrelor sau a unor 
servicii de consultanță. 



  

comisiilor metodice din 
unitatea de învăţamânt 
privind proiectarea 
activităților de 
dezvoltare 
profesională şi 
perfecționarea la 
nivelul catedrelor şi 
comisiilor metodice. 
Furnizarea de formare 
prin proiecte/programe 
județene,naționale, 
europene, parteneriate 
strategice și prin 
participarea cadrelor 
didactice la mobilități în 
cadrul Programului 
ERASMUS+ 
 

echipei manageriale în 
formarea 
colectivelor de 
colaboratori, în 
promovarea "omului 
potrivit la 
locul potrivit", în alocarea 
resurselor 
umane existente şi 
identificarea 
posibilităţilor de optimizare 
a valorii 
capitalului uman 
disponibil. 

     

     

 
O 4 

DEZVOLTAREA 
SERVICIILOR DE 
ORIENTARE ȘI 
CONSILIERE 

 
Eficientizarea activităţii de 
consiliere şi orientare 
profesională a elevilor din 
clasele terminale care să 
implice profesorii, elevii, 
părinţii, societatea civilă. 

 

Implicarea consilierului 
școlar,a diriginților și a 
părinților în depășirea unor 
bariere,mentalități privind 
traseul profesional al 
elevilor și conturarea unei 
cariere profesionale la 
terminarea studiilor.  

Asigurarea resurselor 
financiare și a altor 
ajutoare necesare 
elevilor care provin din 
medii defavorizate și 
prevenirii abandonului 
școlar prin stimularea 
financiară a elevilor care 
participă la concursuri și 
competiții școlare. 

Promovarea în cadrul 
comunității a unor proiecte 
focalizate pe susținerea 
elevilor cu dezavantaj 
social, cu o conduită de 
risc și sprijinirea prin 
asigurarea unui loc de 
muncă după absolvirea 
școlii profesionale. 



  

 O 5 
ASIGURAREA 
ACCESULUI LA  ÎPT 
ȘI CREȘTEREA 
GRADULUI DE 
CUPRINDERE ÎN 
EDUCAȚIE 

Asigurarea accesului egal 
la 
educație prin promovarea 
unor 
activități de susținere a 
școlarizării, 
de integrare și de 
recuperare pentru 
toți elevii care optează 
pentru LICEUL TEHNIC 
Buzău, 
Realizarea unor programe 
de 
educație diferențiată 
pentru elevii 
care au acumulat goluri în 
perioada 
gimnazială sau a celor 
care au un 
ritm lent de învățare 
Dezvoltarea unor 
opționale adecvate 

promovării egalității de 
șanse 

Formarea cadrelor 
didactice în 
vederea utilizării 
metodelor și 
tehnicilor de lucru 
diferențiat 
 
Formarea cadrelor 
didactice privind 
incluziunea elevilor care 
provin din 
medii defavorizate 
Promovarea și susținerea 
participării 
depline a fiecărui elev la 
activitățile 
derulate în cadrul liceului 

Asigurarea resurselor 
financiare și a 
altor ajutoare necesare 
elevilor care 
provin din medii 
defavorizate și a 
prevenirii abandonului 
școlar 

 
Utilizarea bazei materiale 
a școlii în 
implicarea elevilor care 
provin din medii 
defavorizate 

Dezvoltarea 
parteneriatelor cu 
structuri implicate în 
educație 
 
Promovarea în cadrul 
comunității a unor proiecte 
focalizate pe susținerea 
elevilor cu dezavantaj 
social și conduite de risc 
 
Consolidarea relației 
școală -familie-comunitate 

O 6 
CREŞTEREA 
ABILITĂŢILOR 
GENERALE ȘI 
CONSOLIDAREA 
UNEI CULTURI 
EDUCAȚIONALE 

Asigurarea continuității 
prin 
participarea în proiecte şi 
programe 
cu teme care sunt 
complementare 
faţă de curriculum; 
Multiplicarea experienței 
pozitive și 
a exemplelor de bune 
practici în managementul 

Crearea unei imagini 
pozitive a LTB 
în rândul tuturor 
categoriilor de 
public țintǎ. 
Colaborarea între cadrele 
didactice 
pentru organizarea și 
promovarea de 
concursuri și alte acțiuni 
extracurriculare. 

Alocarea de fonduri 
pentru organizarea 
concursurilor, editarea 
revistei școlii, asigurarea 
continuității 
activităților de 
de premiere, etc. 
Achizitionarea de 
mijloace tehnice 
performante pentru 
realizarea de 

Dezvoltarea unor alianţe 
strategice 
între LICEUL TEHNIC și 
companiile private, 
agenţiile de stat, 
ONG-uri. 
Cresterea importanţei 
Liceului Tehnic în 
perspectiva 
economică şi socio – 
culturală a 



  

instituțional. Îmbunătățirea 
programului de 
marketing educațional. 

 
 

Crearea și dezvoltarea 
unei culturi 
organizaționale care 
promoveazǎ și 
susține încrederea , 
creativitea și 
inovarea, munca de 
calitate, spiritul 
de echipǎ și colaborarea 
Cunoașterea și utilizarea 
constantǎ a elementelor 
de identitate vizualǎ 
(promovarea în rândul 
angajaților și elevilor a 
misiunii, viziunii și 
valorilor școlii). 
Identificarea/analizarea/ev
aluarea 
percepției, nevoilor, 
așteptărilor 
cadrelor didactice 
referitoare la 
cultura organizațională și 
modalitățile de promovare 
a LTB. 

materiele promotionale 
(brosuri, 
pliante) 

 

judetului Buzău şi a zonei 
astfel ca 
 oferta curriculară - de 
şcolarizare 
să concorde cu nevoile 
locale de 
formare profesională.  
Realizarea unor 
parteneriate cu 
instituţii/ organizaţii/ mass-
media,implicate în 
promovarea imaginii școlii. 
Crearea imaginii unei 
instituţii credibile, 
dinamice şi coerente, în 
condiţiile asigurării 
calităţii şi transparenţei în 
educaţie, prin promovarea 
de bune practici la 
nivelul unităţii de 
învăţământ şi la 
nivel 
judeţean/nationa/europen. 

O 7 
DEZVOLTAREA ȘI 
DIVERSIFICAREA  
PARTENERIATULUI  
SOCIAL 

Asigurarea transferului de 
experiențe, bune practici, 
metode și 
rezultate ale proiectelor 
europene 
derulate și a 
sustenabilității 
acestora. 
Promovarea valorilor 
europene și a 

Dezvoltarea 
competențelor 
profesorilor de proiectare, 
implementare, diseminare 
și evaluare a proiectelor 
ERASMUS+ . 
Îmbunătățireacunoștințelor
, 
competențelor și abilităților 
profesorilor prin participare 
la proiecte de mobilități și 

Asigurarea resurselor 
financiare și materiale 
necesare desfășurării 
activității comisiei de 
proiecte educative și 
programe. 
Utilizarea premiului 
pentru dotarea 
cabinetului de proiecte 
europene. 

Diseminarea proiectelor 
europene și 
a rezultatelor acestora în 
comunitatea lărgită în 
vederea creșterii 
prestigiului școlii. 
Implementarea de 
proiecte și activități în 
parteneriat cu instituții 
din comunitatea locală, 
națională și europeană în 



  

competențelor specifice 
educației 
permanente/învățării pe 
tot parcursul vieții în 
activitățile formale, 
informale și nonformale. 
Integrarea în documentele 
școlii a activităților 
derulate în cadrul 
proiectelor europene. 
Utilizarea în procesul de 
învățare predare- 
evaluare și în activitățile 
extracurriculare a 
produselor rezultate din 
activitățile proiectelor 

proiecte de cooperare 
finanțate prin programul 
ERASMUS+ . 
Dezvoltarea personală a 
elevilor prin implicarea lor 
în implementarea 
proiectelor europene. 
Valorificarea resurselor 
intangibile și a experienței 
profesorilor participanți la 
proiecte și programe 
europene. 

scopul valorizării 
rezultatelor obținute în 
proiectele anterioare. 
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