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I. DATE GENERALE

Unitate şcolară: LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU
Tipul şcolii: Şcoală cu clasele pregătitoare -XII
Limbile de predare: română şi maghiară
Adresa: str. Al. Vlahuţă 12-14,
tel. 0264-580615 / 580966, fax. 0264-580615 / 585965
e-mail : ghibu_cj@yahoo.com
ISTORIC
Liceul Teoretic « Onisifor Ghibu » a fost înfiinţat în anul 1961, sub denumirea de
Şcoala Medie Nr. 4. Datorită configuraţiei de atunci a oraşului, cartierul Grigorescu fiind
foarte puţin populat înainte de anul 1918, în această zonă nu a funcţionat nici o unitate de
învăţământ. Prima Şcoală elementară a fost înfiinţată în anul 1925. A funcţionat cu patru
clase şi a avut româna ca limbă de predare. În urma dezvoltării oraşului şi a extinderii
urbanistice în acest cartier, a devenit necesară constituirea unei noi unităţi de învăţământ.
La 15 august 1961 a fost inaugarată “Şcoala Medie Nr. 4”, care avea în dotare 16 săli de
curs, mobilier, laboratoare şi ateliere. Această unitate de învăţământ a reunit într-o nouă
incintă fostele Şcoli Generale “Gheorghe Lazăr”, cu predare în limba română şi “Jozsa
Bela”, cu predare în limba maghiară. Şcoala funcţiona atunci cu 27 de clase şi peste 700
de elevi. În consonanţă cu evoluţia Municipiului Cluj-Napoca, efectivul elevilor
şcolarizaţi şi a numărului de clase a crescut exponenţial, ajungând să numere în anul 1968
2147 de elevi, grupaţi în 43 de clase cu predare în limba română şi 19 clase cu predare în
limba maghiară. Ulterior, această unitate de învăţământ a fost ridicată la gradul de Liceu
Teoretic, specializat în Ştiinţele Naturii, şi a avut mai multe denumiri : Liceul Nr. 15,
Liceul de Ştiinţele Naturii, Liceul Teoretic Nr. 4, pentru ca în anul 1994 să primească
numele de Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”. În anul 2003, ca urmare a reformelor
legislative din domeniul educaţional, Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” a fuzionat
păstrându-şi numele consacrat cu Şcoala Generală “Alexandru Vlahuţă”, aflată în acelaşi
cartier.
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În urma acestui act efectivele Liceului « Onisifor Ghibu » au ajuns la 1450 de elevi,
devenind astfel una dintre cele mai mari unităţi de învăţământ din Municipiul ClujNapoca. Unificarea dintre cele două unităţi şcolare a avut rezultate pozitive, remarcate
prin rezultatele obţinute de elevi la Olimpiadele şcolare, prin participarea aceloraşi la
Sesiuni de Comunicări Ştiinţifice şi la grupele de excelenţă. Ca atare, MECT şi IŞJ au
acordat Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” Diploma de Excelenţă şi Diploma de
Onoare, ca urmare a rezultatelor obţinute şi contribuţia adusă la modernizarea
învăţământului românesc. Aceste realizări, dar şi activitatea şi modernizările înfăptuite în
ultimele luni de conducerea Liceului “Onisifor Ghibu”, au fost apreciate de ministrul
MECT, Cristian Adomniţei, în timpul vizitei în luna octombrie a anului 2007.

II DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN

2. 1. INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV ȘI CALITATIV

2.1.1. DATE GEOGRAFICE
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” este situat în cartierul Grigorescu, din
Municipiul Cluj-Napoca, într-o zonă uşor accesibilă tuturor locuitorilor urbei. Liceul se
bucură de un bun renume şi are reputaţia unei unităţi de învăţământ serioase, care a
menţinut de-a lungul timpului relaţiile cu numeroasele sale generaţii de absolvenţi. De-a
lungul mai multor ani, Liceul “Onisifor Ghibu” a fost considerat prin excelenţă, şi ca
urmare a specializării în Ştiinţele Naturii, o reală “pepinieră” a viitorilor studenţi la
Medicină. Locaţia apropiată de bazele sportive ale Universităţii “Babeş-Bolyai”, a
conferit şi posibilitatea unor lungi şi fructuoase colaborări cu profesorii, elevii şi
studenţii Şcolilor Sportive, dar şi cu specialişti din domeniul ştiinţelor Agricole. În
această pespectivă, conducerea Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” îşi propune
dezvoltarea bazei materiale în domeniul botanic şi cel sportiv şi amplificarea, la o scară
mai amplă şi mutual benefică, acestor relaţii de colaborare.
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2..1.2. LICEUL TEORETIC “ONISIFOR GHIBU” ÎN CONTEXTUL SOCIOCULTURAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Pentru mai multe decenii, Liceul “Ghibu” a fost considerat, pe bună dreptate,
principala şcoală de formare a viitorilor studenţi în Ştiinţe Medicale, Biologie şi
Farmacie. Această reputaţie a atras elevi valoroşi care au provenit din toate regiunile
Transilvaniei şi care au confirmat prin succesele obţinute la examenele de admitere la
Universităţile clujene şi prin performanţele profesionale ulterioare. Contextul adus de
reformele educaţionale înfăptuite după anul 1989 nu a diminuat, decât în mică măsură,
valoarea corpului profesoral, a exigenţelor şi selecţiei elevilor. Fostul Liceu de Ştiinţe
ale Naturii şi-a păstrat reputaţia de şcoală valoroasă, cu un corp profesoral integru şi
bine calificat şi cu rezultate meritorii, obţinute de elevi şi de cadrele didactice.
Conservarea standardului valoric al Liceului Teoretic “Onisifor Ghibu” este cu atât mai
meritorie în conjuctura dată de masificarea învăţământului universitar, dar şi în urma
diversificării specializărilor oferite elevilor şi a eforturilor colectivului didactic. O
dovadă în acest sens o constituie afluenţa şi solicitările venite din partea unor elevi cu
domiciliul în cartiere îndepărtate ale oraşului şi chiar din alte localităţi. Liceul “ Onisifor
Ghibu” a rămas şi în prezent una dintre unităţile şcolare clujene apreciate, inclusiv
pentru nivelul de pregătire al absolvenţilor săi, care urmează cursurile Universităţilor
româneşti şi chiar străine. În acelaşi timp, Liceul “Ghibu” a oferit toate condiţiile
acumulării cunoştiinţelor necesare absolvenţilor care au preferat să urmeze traseul unei
calificări medii.

2. 1. 3. POPULAŢIA ŞCOLARĂ

An şcolar
2012-2013
2013- 2014
2014-2015
2015-2016

Nr. elevi
1500
1665
1668
1741

Primar
555
723
747
824
4

Gimnazial
462
420
480
501

Liceal
478
470
441
416

Nr. elevi
1750
1700
1650
1600
Nr. elevi

1550
1500
1450
1400
1350
2012-2013 2013- 2014 2014-2015

2015-2016

2.1.4 NIVELE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Nivel de învățământ

Număr de
elevi
215
clasa pregatitoare (CP)
învăţământul primar (I-IV)
609
învăţământul gimnazial (V-VIII)
501
învăţământul liceal ( IX-XII)
416
1741
Total

Număr de
clase
8
33
22
15
78

Număr de elevi
clasa pregatitoare (CP)

215
416

învăţământul primar (I-IV)
învăţământul gimnazial
(V-VIII)

609
501

învăţământul liceal ( IXXII)
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Număr de clase
15

clasa pregatitoare (CP)

8

învăţământul primar (I-IV)

22

învăţământul gimnazial
(V-VIII)

33

învăţământul liceal ( IXXII)

2.1.5. DISTRIBUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR (filieră/profil,
specializare)
Filiera teoretica
Profil
umanist
Profil
real

Număr de
clase

2. Ştiinţe sociale
3. Matematică–informatică
4. Ştiinţe ale naturii

2

66

4
9

122
252

2.1.6 CARACTERISTICI ALE MEDIULUI FAMILIAL
Structura etnică a elevilor din unitate

Număr elevi
1496
228
8
9
1741

1. Români
2. Maghiari
3. Rromi
4. Alte etnii
Total
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Numar de
elevi

Număr elevi
1. Români

2. Maghiari

3. Rromi

4. Alte etnii

1%
13%0%

86%

Nivelul educaţional al familiei
1. cel puţin un părinte are studii superioare
2. cel puţin un părinte are studii medii (liceu absolvit, cu sau fără
bacalaureat)
3. cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite)
4. niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)
2.1.7.NIVELUL ATINS DE ELEVI LA EVALUĂRILE NAȚIONALE
1. Evaluare naţională
Anul
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Promovabilitate
94,19%
93,53%
93,54%
98,19%

Promovabilitate evaluare națioală
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%

Promovabilitate

92.00%
90.00%
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Număr de
elevi
1168
523
42
8

2. Bacalaureat
Anul

Promovabilitate
96,08%
98,03 %
89,74%
96, 90%

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

Promovabilitate
100.00%
98.00%
96.00%
94.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%

Promovabilitate

Rezultate obținute la bacalaureat
An școlar

Total
elevi

2011-2012

102

98

16

19

31

33

2012-2013

110

102

14

26

39

23

2013-2014

107

100

10

26

43

28

2014-2015

129

125

2

21

65

37

Total
reusiti

Număr de elevi, pe grupe de medii
6 - 6,99
7 - 7,99
8 - 8,99
9 - 10

Olimpiade şi concursuri şcolare

1. Premii şi menţiuni la etapa judeţeana şi naţională – 2011-2015
2. Premii şi menţiuni la diferite concursuri şcolare – 2011-2015
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365 de elevi au obţinut premii sau menţiuni la olimpiade, concursuri pe discipline,
concursuri pe meserii, expoziţii, concursuri sportive sau artistice, ca urmare a
participării la aceste evenimente, începând cu faza judeţeană în anul școlar 20142015
Participări la Olimpiade, etapa județeană și națională , an școlar 2014-2015
Nr

Materia

Faza

.cr
1
t

Informatică

Judeteana

Nume și prenume elevi
Zirbo Filip/prof. Alina Rotar

Locul ocupat
participare

Pricop Adrian/prof. Alina Rotar
Chimie

Județeană

Clasa A VIII-A

M

BUCUR ALEXANDRA/prof.
Bertea Marcela
2

Peculea Alexandra/ Clasa A XS1/prof. Dana Campean

Limba
română

Națională

Peculea Alexandra/ Clasa A XS1/prof. Dana Campean

Mențiune specială

Județeană

Perşa Daria – clasa a V a/ prof.
Marginean Cota Mihaela

Mențiune

Drăgan Antonia - clasa a VII a/
prof. Marginean Cota Mihaela
Bereş Iulia – clasa a V a/ prof.
Vlad Cornelia
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I

Olosutean Gabriela – clasa a
VIII a/prof. Apahidean Simona
Maria Otilia Drugan – clasa a IX
a/ prof. Apahidean Simona
Drugan Cristina, clasa a V – a /
prof. Apahidean Simona
Maidan Bianca – clasa a VII
Belden Andrada - clasa a VIII a
Hulpe Miruna - clasa a VIII a
Selistean Ioana - clasa a VIII a
Bocos Maria - clasa a IX a

Mentiune

Mențiune

Mențiune

Mențiune

Mențiune

Participare
9

Participare
Participare
Participare
Participare
4

Fizică

Județeană

Mărincaș Victor/prof. Maria Rus

Mențiune

5

TIC

Județeană

Ștef Alexandru, clasa a XI-a
I/prof C. Popescu

Mențiune

Matematică

Județeană

MOLDOVAN Bogdan /prof.
Andreea Vlădău
ȘTEF Andree/prof. Andreea
Vlădău
MOLDOVAN Bogdan /prof.
Andreea Vlădău

Locul I

6
Națională

Biologie

Județeană

7

8

Engleză

Județeană

Paul Cristina -clasa a X-a /prof.
Manole Filomena,
Petcu Andrada -clasa a X-a
/prof. Manole Filomena ,
Magdas Alexandru - clasa a X-a
/prof. Manole Filomena ,
Darko Alin -clasa a X-a /prof.
Manole Filomena ,
Ianovici Diana(X) ,Fenesan
Ana(XI), Palfy Cristian(XI)
Romana Tabita Pop/ prof . Lazăr
Mihaela

participare
Mențiune

Mențiune
Mențiune
Mențiune
Menține
Participare

Premiul I si Premiu Special

Evaluări internaționale
Liceul nostru a participat la evaluări internaţionale :
PIRLS - investigarea nivelului de înţelegere a lecturii a elevilor de clasa a IV-a;
TIMSS - investigarea achiziţiilor elevilor de clasa a VIII-a la matematică şi ştiinţe;
PISA – evaluarea capacităţii tinerilor de 15 ani de a-şi utiliza competenţele de
lectură, de matematică şi de ştiinţe dobândite pe parcursul şcolarizării obligatorii

2.1.8 INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
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Număr
cadre
didactice
2
2
1
1

Tipuri de programe

Servicii educationale de
primar
sprijin
gimnaziu
Logopedie
Asistența psihopedagogică

Număr de elevi
cuprinși
24
23
34
în funcție de solicitări

2.1. 9. FRECVENȚA
Numărul de absenţe ale elevilor în anul şcolar 2014-2015 (număr ore de absenţă/ an)
Absențe
Motivate
Nemotivate
Total absenţe pe an
Nr. mediu absenţe /elev

Numărul de absenţe
31635
4929
36564
24.72

Alte aspecte

1. Nu avem situaţii de abandon şcolar
2. Nu avem cazuri de amânări medicale
3. Numărul elevilor premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare este într-o
reală creştere
4. Numărul elevilor înscrişi la activitatea de excelenţă este în creştere în fiecare
an
5. Toţi absolvenţii urmează traseul inserţiei şcolare

2.1.10 PARTICIPAREA ELEVILOR LA ACTIVITĂŢILE COMUNITĂŢII ŞCOLARE

-

participarea la Consiliul Consultativ al Elevilor – 98%

-

participarea la echipele de baschet fete, de fotbal băieţi, şi la cele mixte de handbal,
volei, tenis de masă – 95%

-

serbări şcolare – 95%
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-

lucrări şi proiecte pe calculator, culegere de informaţii de pe Internet – 95%

-

concursuri literare – 90%

-

balul bobocilor, balul majoratului, aniversarea zilelor de naştere, discotecă,
Halloween, Crăciunul la Ghibu, Ghibstock– 99%

-

vizionări de spectacole, vizite la muzee şi în instituţii – 70%

-

Clubul Impactiii-25%

-

participarea elevilor la cursuri organizate de ONG-uri- 40%

-

participări la activităţi de ecologizare în colaborare cu Primăria mun. Cluj-Napoca şi
ONG-uri exemplu LET'S DO IT România

-

participare la proiectul „Dăruind vei dobândi”

-

poiecte şi programe internaţionale exemple: Kioto in home şi Proiectul naţional în
colaborare cu AIESEC Cluj
2.2. BAZA MATERIALĂ
săli de clasă – 72
cabinete – 4
laboratoare – 5
săli de sport – 2
biblioteci – 2
săli profesorale – 4
cabinete medicale – 3
cabinet de consiliere şi logopedie – 4
sală lapte şi corn – 2
sală festivă – transformată în săli de clasă
sală fitnes – 1
volume de cărţi – 29416

Dotarea cu echipamente informaționale și IT
Distribuție
Număr de computere
utilizate în administraţie (cabinet director, cancelarie, secretariat, bibliotecă etc.)
12
utilizate exclusiv de cadrele didactice
6
utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi
45
acces la internet, utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi
48
Total computere
111
12

Bugetul
Cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare –
de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele
locale, venituri proprii) 5432 RON
Veniturile proprii realizate prin : sponsorizări, participarea la proiecte şi programe naţionale sau
internaţionale (proiecte finanţate din fonduri structurale, din Programul de învăţare pe tot
parcusul vieţii etc.), activităţi productive, prestari servicii, organizarea de evenimente pentru
comunitate etc 20 mii RON

2. 3. RESURSE UMANE
Situația cadrelor didactice
Cadre didactice angajate în şcoală (pentru toate
disciplinele)
Cadre didactice calificate
Cadre didactice care domiciliază în altă localitate decât
şcoala în care predau (navetişti)
Cadrelor didactice nou venite în şcoală
Cadre didactice colaboratori

Număr
cadre
didactice
112

Procentaj

111
5

99.11%
4.46%

18
3

16.07%
2.68%

100.0%

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat în unitate (total şcoala
coordonatoare şi structuri)
Distribuţia pe grade
didactice
doctorat
gradul I
gradul II
definitivat
fără definitivat
necalificat
Total

Număr cadre
didactice
7
63
17
24
5
0
116

13

Procente
6.03
54.01
14.66
20.69
4.31
0
100

Număr cadre didactice
doctorat

gradul I

gradul II

definitivat

fără definitivat

necalificat

4% 0% 6%
21%
15%

54%

Acoperirea normelor didactice
1. Numărul total de norme didactice (pentru toate disciplinele)
105.17
2. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii în cadrul normei didactice 96.22
3. Numărul de norme acoperite cu personalul şcolii la plata cu ora
8.95
Formare continuă
In ultimii 3 ani 25 de cadre didactice au participat la sesiuni de formare pentru
folosirea calculatorului şi a altor mijloace electronice în procesul didactic
Cadrele didactice din unitateau particiat in anul școlar anterior la la 2588 de ore
de formare continua in cadrul unor programe de formare continuă acreditate,
reprezentând un număr mediu de ore de formare pe cadru didactic de 22,31 ore de
formare.
7 cadre didactice din unitatecare au participat la stagiile de formare organizate
pentru clasa pregătitoare
Personal nedidactic și diidactic auxiliar
-

Personal didactic auxiliar : 8

-

Personal nedidactic auxiliar : 7

2. 4. ORGANIZAREA EXTERNĂ
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-

Consiliul Judeţean şi Primăria
Sistemul resurselor parteneriale
ISJ
MEN
Comitetul Părinţilor
ONG-uri
UBB
USMV
Palatul Copiilor
Instituţii de Artă şi Cultură
ISU
Poliţia locală şi comunitară

2. 5. CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ
Este caracterizată printr-un etos profesional înalt. Valorile dominante sunt,
egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproic, respect pentru profesie,
libertatea de exprimare, creativitate. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional,
individualism, rutină sau conservatorism.
Conducerea şcolii a elaborat R.O.I., care cuprinde norme privind activitatea
elevilor şi a cadrelor didactice.
Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi un
grad înalt de angajare al instituţiei şcolare. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise,
colegiale şi de respect. Conducerea şcolii s-a străduit să creeze un ambient plăcut
activităţilor şcolare şi colegiale.
Relația școlii cu comunitatea
Școala noastra rămâne un partener activ în relație cu comunitatea, fiind implicată
în derularea a numeroase parteneriate locale, naționale și internaționale menite să
promoveze noi modalități de organizare a procesului de învățare (inclusiv resurse
educaționale deschise), consolidarea capacităților și dezvoltarea acestora sub formă de
organizații de învățare.
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Parteneriate, acorduri, protocoale de colaborare și proiecte educaționale

Nr.crt.

Tipul activ.

Instituția
parteneră/colaboratori

Titlul proiectului

Perioada de
desfășurare

1.

Protocol de
colaborare

Biblioteca Județeană
”Octavian.Goga” Cluj

O aventură în jurul lumii

An școlar
2015-2016

2.

Acord de
parteneriat

Centrul Școlar Pentru Educație
Incluzivă Vișeu de Sus

Splendoarea iernii prin ochi
de copil

An școlar
2015-2016

3.

Protocol de
colaborare

Colegiul Tehnic de Comunicații
„Augustin Maior”, Cluj-Napoca

Să exprimăm condiția fizică
prin jocul de tenis

2015-2016

4.

Protocol de
colaborare cu
instituțiile de
învățământ
preuniversitar

Universitatea Creștină “Dimitrie
Cantemir”, București, Facultatea
de Științe Economice ClujNapoca

Promovarea ofertei
educaționale

2015-2016

5.

Protocol de
colaborare

Biblioteca Județeană ”Octavian
Goga” Cluj

Dezvoltarea creativității prin
teatru

ianuarieiunie, 2016

6.

Acord de
parteneriat

Biblioteca Județeană „Octavian
Goga” Cluj

7.

Acord de
colaborare

Casa Corpului Didactic Cluj

Activități metodice adresate
cadrelor didactice

2015-2016

8.

Parteneriat
educațional

Grădinița cu P.P. Bambi, ClujNapoca

Pașii preșcolarilor către
școală

2012-2016

9.

Protocol de
colaborare

Asociația Europeană Pentru
Siguranță Si Antidrog

Prevenirea consumului de
droguri, alcool, tutun,
substanțe etnobotanice în
școală

2015-2016

10.

Protocol de
parteneriat

AIESEC, Cluj-Napoca

Derularea programului
„Grow”

20.10.201515.01.2016

11.

Acord de
colaborare

Liceul Tehnologic “Aurel
Vlaicu”, Cluj-Napoca

Concursul Județean “România
între realitate și ficțiune”,
ediția a V-a

2015-2016
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2015-2016

12.

Parteneriat
Educațional

Colegiul Tehnic „Apulum” ,
Alba-Iulia

Activitatea : „Călătorie prin
2015-2016
țara me”a în cadrul
Concursului Național PC-între
util și plăcut, ed a 5-a

13.

Convenție de
colaborare

Direcțoa Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului
Cluj

Promovarea drepturilor
copiilor

2015-2016

14.

Protocol de
colaborare

Fundația Estuar

Proiectul „Educați azi,
valoroși mâine”

Până la data
de 30 aprilie,
2021

15.

Protocol de
colaborare

Echipa” Be social” de la
Relațiile interpersonala
Facultatea de Științe Politice,
Administrative și ale Comunicării

2015-2016

16.

Protocol de
colaborare

Fundația Creștină de Ajutorare

Proiectul de mentorat “Mari și
mici, Mari Amici”

martie 2015martie-2016

17.

Protocol de
parteneriat

AIESEC, Cluj-Napoca

Derularea programului„Grow”

20.04.201501.11.2015

18.

Parteneriat
educațional

Grădinița „Mica Sirenă”, ClujNapoca

“Pas cu pas spre viața de
școlar”

2015-2016

19.

Proiect
educativ

“Clujul lui L.Blaga între ieri și
azi”

Oct,2015-

20.

Protocol de
colaborare

Inspectoratul de Poliție Județean
Cluj, Biroul de Analiză și
Prevenire a Criminalității

Campania de informare:”
Educație pentru viață”

2015-2016

21.

Protocol de
cooperare

Parohia Ortodoxă Sf Ap.Petru și
Pavel, Grigorescu, Cluj-Napoca

„Și biserica te formează”

2015-2017

22.

Protocol de
colaborare

Societatea Națională de Cruce
Roși din România Filiala Cluj

Demonstrații de prim ajutor,
campanii umanirare

2015-2016

23.

Proiect de
Parteneriat
Educațional

Grădinița cu P.P. Licurici ClujNapoca

Pas cu pas spre viața de
școlar

2015-2016

24.

Contract de
parteneriat

Fundația pentru Științe și Arte
Paralela 45, Pitești

Organizarea de Centre pilot de
învățare și evaluare COMPER

2015-2017
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25.

Parteneriat
educațional

Fundația Leo Bastion, ClujNapoca

26.

Acord de
colaborare

Alianța penru Lupta Împotriva
Alcoolismului și Toxicomanilor

27.

Acord de
participare la
proiectul
educațional

Asociația Femeilor de Afaceri
din Cluj și Inspectoratul Județean
Cluj

Olimpiada de Cultură
Generală a Tinerilor Clujeni,
ediția I, 2015

Se respectă

28.

Proiect de
Parteneriat
Educațional

Școala Gimnazială Specială
Huedin

„Sunt și eu copil ca tine”

dec.2015apr.2016

29.

Acord de
colaborare

Centrul Regional de Prevenire,
Evaluare și Consiliere Antidrog
Cluj-Napoca

Sesiuni de informare: “Tinerii
fără fumuri”, „Păstează-ți
echilibrul”, „Adevărul despre
droguri”

2015-2016

30.

Acord de
parteneriat

Editura Edu, Târgu Mureș

Derularea programului
„Utilizarea manualului digital
și a softului educațional în
procesul de predare-învățare”

2015-2016

31.

Proiect
educativ
regional

Sunt cetățean al orașului ce
dorește să ajute pe cei în
nevoie

2015-2016

32.

Proiect de
parteneriat
educațional

Coord.Prof.Anca
Simion,Prof.Emund Enei

Prietenii sportului

2015-2016

33.

Proiect
educațional

Prof.Simion Anca

Călătorim prin țara mea

2015-2016

34.

Proiect de
parteneriat
educațional

Coordonatoare: Prof.Anca
Simion și Prof.Tatiana Popa

Mânuțe dibace

2015-2016

35.

Proiect de
parteneriat
educațional

Prof.Anca Simion, Prof.Ioana
Roșca

Studiem împreună cu ursulețul
Fabian

2015-2016

36.

Protocol de
colaborare și

Asociația Studenților Creștini

Campania de informare

2015-2017
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Suntem mereu uniți

25.11.201526.11.2015
15.10.20531.12.2016

Agenda
proiectului

Tenis de masă

parteneriat

Ortodocși filiala Cluj-Napoca
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“Vreau să aflu”

2.6. ANALIZA SWOT
A. Management

-

-

Puncte tari
încercarea de monitorizare eficientă a activităţii
instructiv educative şi administrative
existenţa unui R.O.I.
practicarea unui management al calităţii
participarea conducerii şcolii la cursuri de
perfecţionare ( Managementul educaţional)
participarea directorului la Masteratul de
managment în educaţie
Consiliul de Administraţie cu atribuţii concrete
pentru fiecare membru
Angajarea unui consultant specialist pentru
probleme juridice
Comisii metodice constituite conform legislaţiei
în vigoare pentru toate departamentele
Oportunităţi
o nouă viziune privind managementul
proiectul legii calităţii în educaţie
proiectul noii legi a învăţământului

-

-

Puncte slabe
un număr relativ scăzut de asistenţe şi
interasistenţe efectuate de conducerea şcolii
lipsa personalului nedidactic auxiliar
datorită cererilor de inscriere în clasele primare
s-a ajuns la lipsa spaţiului şi desfinţarea
laboratoarelor
desfășurarea activității la ciclul primar în
schimburi – clasele a III a încep orele de la ora
12.00.

Ameninţări
-

autonomia parţială a şcolii

B. Curriculum

-

-

Puncte tari
curriculum echilibrat şi relativ diversificat
asigurarea unor standarde educaţionale înalte
proiectarea didactică, cu accent pe obiective şi
competenţe, ţine cont de nivelul de dezvoltare al
elevilor
aspectul formativ al învăţării
protofolii sugestive la unele materii
elevii sunt ajutaţi să progreseze prin programe
suplimentare
activităţi interdisciplinare (în special în activităţi
de parteneriat)
colaborarea cu părinţii
organizarea unui program de semiinternat pentru
ciclul primar

-
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Puncte slabe
se utilizează strategii demonstrative şi metode
tradiţionale în orele de predare
nu se utilizează suficient aparatura audio-video
probe de evaluare preponderent scrise
există
elevi
care
necesită
intervenţia
psihologului şi logopedului
nu toţi elevii sunt implicaţi corespunzător în
propria dezvoltare, iar unii părinţi refuză să ia
legătura cu diriginţii

Oportunităţi
proiectul legii calităţii în educaţie
proiecte şi parteneriate (AIESEC)
parteneriate cu UBB, Protecţia Copilului, Direcţia
Muncii

Ameninţări
neînţelegerea corectă, de către unii profesori, a ideii
de parteneriat în educaţie
concurenţa altor şcoli determină reorganizarea
planului de şcolarizare

C. Resurse umane

-

Puncte tari
existenţa unui corp profesoral de calitate,
implicat în activităţi de formare continuă
activitatea responsabilului cu formarea continuă
număr tot mai mare de profesori implicat în
activităţi de colaborare internă şi externă
cadrele didactice tinere sunt integrate în colectiv

-

Oportunităţi
oferta de formare continuă a profesorilor
programe naţionale şi europene
presiunile partenerilor educaţionali

-

-

-

Puncte slabe
fluctuaţia de personal la anumite catedre
preocuparea insuficientă a unor profesori pentru
promovarea imaginii şcolii
nerespectarea termenelor impuse de conducerea
şcolii
Ameninţări
scăderea populaţiei de vârstă şcolară
scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu
scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ
superior pentru meseria de dascăl
slaba motivare a cadrelor didactice

D. Resurse materiale şi financiare

-

Puncte tari
dotarea laboratoarelor de informatică cu
aparatură modernă prin programul SEI V
conectarea la Internet a ambelor locaţii ale
şcolii
laborator de Chimie dotat cu aparatură
multimedia
fonduri obţinute de la MECT
valorificarea spaţiilor şi extinderea sălilor de
clasă
atragerea de venituri proprii
gestionarea corectă a resurselor financiare
săli de sport modernizate
achiziţii de mobilier şcolar

Puncte slabe
-
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Lipsa unei săli multimedia ( cu rol de
documentare)
Lipsa unei supravegheri video a elevilor în toate
clădirile

-

-

-

modernizarea bibliotecii
renovarea grupurilor sanitare
pagină WEB a liceului cu desing modern care
facilitează promovarea ofertei educaționale a
școlii
renovarea unui nr. mare de săli de clasă
efectuarea proiectului şi execuţia centralei
termice de la clădirea 3
reabilitarea curţii şcolii şi a terenurilor de sport
realizarea “Clasa verde”
volumul mare al materialului didactic din
cabinete şi laboratoare
Oportunităţi
sprijin din partea administraţiilor locală şi
centrală
colaborarea între conducerea şcolii şi
Asociaţiei de părinţi din oct. 2010
pregătire AEL
voluntariatele părinţi – copii - profesori

-

Ameninţări
descentralizarea sistemului financiar
procedura de achiziţii publice prea complicată
organizarea de licitaţii fără personal calificat în
domeniu

E. Relaţiile cu comunitatea

-

Puncte tari
colaborarea eficientă cu ISJ
relaţii de parteneriat
colaborarea cu comunitatea locală prin
intermediul Asociaţia părinţilor
iniţierea şi organizarea de acţiuni umanitare
(Proiectul “Dăruind vei dobândi”)
derularea Proiectului naţional “Learn Today,
Build Tomorow”
derularea Proiectului European Kyoto in Home
Oportunităţi
posibilităţi de dezvoltare a parteneriatelor cu
şcoli din străinătate
interesul manifestat de unii părinţi privind
educaţia copiilor

-

-

-
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Puncte slabe
număr redus de organizaţii civice
lipsa unor programe de reconversie profesională

Ameninţări
influenţa negativă a unor factori din mediul
social asupra educaţiei elevilor
lipsa unei legislaţii care să stimuleze implicarea
agenţilor economici în relaţii de colaborare cu
şcoala
incapacitatea de a asigura siguranţa individului
de către organismele comunităţii

III VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

3. 1.VIZIUNEA
Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu” se constituie într-o organizaţie profesională complexă şi
modernă, care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire la standarde europene. Considerăm că
eficienţa unui management bazat pe principii promovează interdependenţa reuştei personale cu
reuşita publică.
3.2. MISIUNEA
Fiecare elev va fi sprijinit să îşi cunoască şi să îşi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în
funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să îşi dezvolte personalitatea, astfel încât evoluţia sa
personală şi profesională să se poată desfăşura sub semnul succesului.
Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie multiculturală,
asigurând apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vedera unei convieţuiri
armonioase.

IV ȚINTE STRATEGICE
Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de formare profesională oferite de unitatea
de învăţământ, prin implementarea politicilor pentru asigurarea calităţii impuse de organismele
abilitate şi Uniunea Europeană;
Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale şi de formare profesională în
concordanţă cu cerinţele pieţei muncii la nivel judeţean, naţional şi european;
Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi
obţinerea unor rezultate foarte bune la examenele naţionale
Punerea în aplicare a unor abordări educative inclusive care să le permită celor care
învață și care provin din medii diferite și au nevoi educaționale variate, inclusiv migranții,
minoritatea romă, precum și elevii cu nevoi speciale, să-și atingă potențialul maxim
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Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial la toate nivelurile de
școlarizare
Asigurarea bazei materiale proprii, la standarde moderne, pentru pregătirea profesională a
elevilor şi creşterea indicatorilor de calitate a absolventilor
Îmbunătățirea calității personalului didactic prin punerea accentului pe calitatea cadrelor
didactice, atragerea și selectarea celor mai buni candidați în unitatea de învățământ

4..1. OBIECTIVE GENERALE

-

Aplicarea corectă şi creativă a Curriculumului naţional şi asigurarea unei rute educaţionale
formative şi flexibile

-

Monitorizarea şi evaluarea permanentă a procesului educaţional și elaborarea la nivelul
școlii, în măsura posibilităților, a unor mecanisme de reglare și autoreglare eficiente

-

Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii
și ale comunității

-

Asigurarea șanselor egale în educaţie pentru copii proveniții din medii defavorizate și cei cu
cerințe educative speciale

-

Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță

-

Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere a beneficiarilor de servicii
educaţionale

-

Ameliorarea continuă a prestaţiei didactice prin asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră
şi dezvoltarea profesională

-

Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare

-

Identificarea de resurse în vederea modernizării bazei materiale a școlii

-

Dezvoltarea unor forme inovatoare și eficace de colaborare, cooperare și parteneriat între
școală și o gamă largă de părți interesate, inclusiv parteneri sociali, organizații comerciale,
institute de cercetare și organizații ale societății civile

-

Experimentarea unor practici educaţionale novatoare pentru dezvoltarea abilităţilor şi
deprinderilor individuale, inclusiv a competențelor digitale și utilizării TIC
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-

Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi
creşterea siguranţei elevilor

-

Asigurarea unui climat de colaborare şi armonizarea intereselor între elevi, părinţi şi cadrele
didactice

4.2. STRATEGII/DIRECŢII PRIORITARE DE ACŢIUNE

Domeniul
Management

-

-

Curriculum

-

-

25

Direcţii prioritare
realizarea unui management implicativ
formarea abilităţilor de identificare a nevoilor
proprii şi de rezolvare a problemelor
dezvoltarea
preocupărilor
de
marketing
educaţional şi intensificarea acţiunilor de
mediatizare a şcolii
monitorizarea efectelor participării la programe
europene sau naţionale asupra elevilor,
profesorilor şi instituţiei
descentralizare
Monitorizarea şi prevenirea absenteismului
Plan de măsuri pentru prevenirea şi combaterea
violenţei
Obiective şi programe rezultate din politicile şi
strategiile Europene
Organizarea sistemului de comunicare internă
intra-instituţională
reactualizarea regulamentelor şi echipelor de
lucru din şcoală
Asigurarea sistemului de protecţio şi securitate
al elevilor şi personalului
asigurarea condiţiilor pentru optimizarea
calităţii învăţării
însuşirea
şi
aplicarea
documentelor
documentelor curriculare, a legislaţiei şcolare, a
normelor şi a metodologiilor elaborate de MEN
promovarea unei educaţii de calitate, centrată pe
elev
monitorizarea
caracterului
formativ
al
activităţilor
didactice,
curriculare
şi
extracurriculare
eficientizarea managementului la clasă
asigurarea manualelor şi a cărţilor pentru
bibliotecă
stabilirea unor instrumente de monitorizare şi

-

Managmentul personalului

-

-

-

Resurse materiale şi finaciare

-

-
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evaluare a calităţii educaţiei
participarea la activităţi interdisciplinare
implicarea profesorilor în modernizarea şi
utilizarea bazei materiale
dezvoltarea instituţională
promovarea imaginii şcolii
proiectarea bugetului în conformitate cu
curriculum-ul şcolii
ieşirea pe SEAP şi achiziţionarea de materiale
necesare procesului instructiv educativ
monitorizarea impactului formării continue a
cadrelor didactice, a rezultatelor activităţii
metodico-ştiinţifice şi a mentoratului cadrelor
didactice debutante sau nou venite în şcoală
asupra calităţii activităţii de predare-învăţare
stimularea
participării
profesorilor
la
perfecţionări prin obţinerea de grade didactice,
masterate, doctorate
sprijinirea cadrelor didactice debutante
organizarea comisiilor metodice, astfel încât să
devină deplin operaţionale
sprijinirea cadrelor didactice debutante
crearea unui cadru instituţional care să
favorizeze comunicarea profesională
motivarea personalului şcolii prin retribuţii
diferenţiate în funcţie de performanţe şi gradul
în activităţile extraşcolare
măsuri privind combaterea absenteismului
atenta supraveghere şi coordonare a personalului
didactic auxiliar şi nedidactic
aplicarea şi monitorizarea: Hotărârilor Comisiei
Paritare, a Legii nr. 35, a procedurilor privind
combaterea violenţei în şcoală, acordarea
burselor, programul EURO 200 şi bani de liceu
existenţa fişei postului
existenţa fişelor de evaluare întocmite corect
evidenţa formării continue
realizarea centrului de documentare şi informare
procurarea mijloacelor didactice şi
a
mobilierului şcolar
modernizarea bazei materiale (mansardarea
clădirii 1, realizarea unui teren de sport dotat cu
instalaţie de nocturnă şi a unei centrale termice
proprii la clădirea 3)
atragerea de fonduri pentru instalarea
supravegherii video

Relaţiile cu comunitatea

-

modernizarea bibliotecii
continuarea reamenajării sălilor de clasă
continuarea acţiunilor de izolare termică şi
fonică a clădirilor şcolii

-

consolidarea legăturilor cu autorităţile locale
dezvoltarea de parteneriate comunitare şi
interinstituţională
informarea comunităţii asupra programelor de
formare în curs şi a modului de aplicare în
şcoală
umărirea inserţiei profesionale a absolvenţilor
atragerea părinţilor în parteneriatul educaţional
şi dezvoltarea şcolii
identificarea nevoilor de educaţie ale
comunităţii locale şi studierea posibilităţii de
realizare a acestora

-

-

Managmentul calităţii

-

V. GRUPURI ŢINTĂ
-

elevii şi viitorii elevi ai şcolii

-

cadrele didactice

-

personalul şcolii

-

familiile elevilor
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proceduri de autoevaluare
funcţionarea programului de semiinternat cu
bază materială şi personal propriu
monitorizarea
existenţei
şi
aplicarea
procedurilor interne de asigurarea calităţii
constituirea şi funcţionarea CEAC în
conformitate cu Legea Calităţii
aplicarea părocedurilor de optimizare a evaluării
învăţării/inserţiei absolvenţilor
asigurarea transparenţei informaţiei referitoare
la activitatea şcolii şi la oferta educaţională
asigură cuprinderea în baza de date a
informaţiilor necesare funcţionării şi dezvoltării
şcolii şi a celor necesare la nivel judeţean şi
naţional

-

comunitatea şi societatea civilă

VI. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE
Planurile manageriale anuale

VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI
Implementarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională va fi realizată de către întregul personal
al şcolii.
Se va urmări sistematic:
- corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat
- realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndepliniţii unor
indicatori de calitate.
Instrumente:
-

rapoarte şi procese verbale ale responsabililor;

-

fişe de monitorizare;

-

chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;

-

sondaje de opinie.

Procesul de evaluare va fi asigurat de echipa managerială şi echipa de realizare (actualizare) prin:
-

Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare

-

Includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de administraţie, al
Consiliului profesoral, al tuturor comisiilor

-

Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral,

-

Consiliului de Administraţie

-

Revizuire periodică şi corecţii

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta in:
-

Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor.

-

Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în procesul de
predare – învăţare – evaluare.

-

Realizarea periodică a unor fişe referitoare la implementarea acţiunilor individuale.

-

Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute.

-

Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea ţintelor.
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-

Stabilirea impactului asupra comunităţii.

Proiectul de dezvoltare instituţională pe perioada 2012-2016 a fost realizat respectându-se
procedura de întocmire a planului de dezvoltare instituţională, procedura de întocmire a planului
operaţional şi procedura de analiză SWOT.
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