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I.

DIAGNOZA
ARGUMENT

Ne baz m în demersul nostru de concepere a Proiectului de Dezvoltare Instituţională, specific pentru Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad, pe
documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare – Politica în domeniul Educa iei 2017-2020, pe intele strategice stabilite de Planul de dezvoltare
institu ional a ISJ Arad pe 2015-2019, precum şi pe evalu rile proprii în ceea ce priveşte situa ia în care se g seşte şcoala noastr .
În cadrul Proiectului de Dezvoltare Instituţională, oferta managerial reprezint partea cea mai consistent , care permite individualizarea şcolii şi în
acelaşi timp crearea unui profil unic. Oferta managerial este întocmit cu respectarea politicilor educa ionale fundamentate legislativ de: Legea Educa iei
Na ionale nr. 1/2011 cu modificarile i completarile ulterioare, a OMENCŞ nr. 5.079/31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i
func ionare a unit ilor de înv mânt preuniversitar, a Hot rârilor şi a Ordonan elor emise de Guvernul României, a tuturor actelor normative ce decurg din
legile mai sus men ionate, a Ordinelor, Metodologiilor, Preciz rilor şi Programelor elaborate de M.E.N. pentru anii şcolari2016-2017.
Prezenta ofert valorific informa iile privind realiz rile şi neîmplinirile anterioare, recomand rile f cute în urma inspec iei generale din aprilie 2017
şi îşi propune s promoveze o cultur organiza ional a c rei finalitate s fie ameliorarea continu a calit ii actului pedagogic în vederea asum rii idealului
educa ional, adic transformarea sa de la starea de proiect utopic la realitate. Avem de-a face cu o genera ie de elevi care necesit un tip de abordare adaptat
la prezent. Apeten a pentru studiu nu mai poate fi dictat sau prescris , ea poate fi generat numai de convingeri proprii şi prin motiva ii situa ionale.
Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de baza al oric rei activit i colare i extra colare.
Cu o tradi ie de peste 130 de ani, Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad a fost înc de la începuturi o coal de elit , notorietatea sa dep şind
limitele geografice ale oraşului în centrul c ruia este aşezat. Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” este o institu ie de prestigiu, atât la nivel local, cât i
na ional i interna ional. Aici au fost profesori sau au absolvit personalit i de seam ale culturii române, oameni de valoare, care s-au remarcat în domeniile
lor de activitate, fie c vorbim de oameni de tiin , academicieni, scriitori, inventatori, sau oameni politici care au influen at cursul istoriei. Elevii de azi ai
colegiului sunt, de asemenea, excep ionali, dovad fiind rezultatele deosebite ob inute la examenele na ionale i la concursurile na ionale şi interna ionale.
Suntem racorda i la spiritul de competi ie al modernit ii, dar avem r d cini bine ancorate în valorile perene ale lumii. Profesorii no tri nu transmit numai
cuno tin e, ci i valori i principii care nu se schimb , indiferent de vremuri. Conceptul de educa ie clasic , tradi ional este dublat şi completat ast zi de
spiritul modern românesc european. Activitatea didactic are ca punct de referin spiritul înaintaşilor, adaptat cu suple e cerin elor actuale şi intelor
viitoare.
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad se remarc prin seriozitate, disciplin şi competen , atât a profesorilor, cât şi a elevilor. Valorile pe care le
promoveaz institu ia noastr sunt:
 Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiin .
 Judecata în eleapt – a defini şi a în elege scopurile valoroase şi a stabili priorit ile; a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor şi a
fundamenta deciziile pe în elepciunea practic .
 Integritatea – a avea puterea interioar de a spune adev rul, de a ac iona onest în gând şi în fapt .
 Bun tatea – a ar ta grij şi compasiune, prietenie şi generozitate fa de ceilal i.

Perseveren a – a fi consecvent şi a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor, a eşecurilor personale.
Respectul – a ar ta considera ie fa de oameni, fa de autorit i, fa de proprietate şi, nu în ultimul rând, fa de propria persoan .
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia, asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor ac iuni, cuvinte, dorin e împulsuri şi a avea un comportament adecvat oric rei situa ii; a da
tot ce e mai bun în orice împrejurare.
Pe termen mediu, prin Proiectul de Dezvoltare Institutională, şcoala noastr î i propune:
 men inerea standardelor înalte de exigen educa ional , prin p strarea şi atragerea unor cadre didactice titulare cu înalt calificare, cu
preocup ri pentru perfec ionare continu ;
 îmbun t irea ofertei educa ionale, prin conceperea şi derularea unor cursuri op ionale atractive, a unor cercuri, a cursurilor de excelen şi
proiecte de parteneriat şcolar, adaptate specificului colii, care s atrag elevii cu poten ial de performan ;
 consolidarea i evaluarea cunoştintelor i competen elor elevilor, bazate pe un sistem propriu de testare şi simulare a examenelor na ionale, în
scopul parcurgerii ritmice şi eficiente a materiei şi a familiariz rii elevilor cu metodologia de examen;
 ob inerea promovabilit ii de 100% la examenele na ionale de final de ciclu;
 ob inerea de rezultate bune i foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare;
 oferirea unei game diversificate de activit i extracurriculare, care s implice elevii în activit i complementare celor didactice, instructiveducative;
 asigurarea unor standarde înalte de preg tire, care s permit absolven ilor continuarea studiilor în unit i de înv mânt superior de prestigiu,
precum şi o bun integrare în comunitate şi pe pia a muncii;
 consolidarea competen elor lingvisticeîn studiul limbilor moderne, în special la clasele în regim intensiv sau bilingv, pentru a facilita accesul
absolven ilor în institu ii de înv mânt specifice sau pe pia a muncii din ar i din lume;
 consolidarea rela iilor cu beneficiarii indirec i ai educa iei prin lectorate cu p rin ii, precum i prin parteneriate educa ionale;
 atragerea de resurse bugetare şi extrabugetare pentru modernizarea şi între inerea bazei materiale a şcolii;
 realizarea unui spa iu educa ional deschis prin derularea de proiecte şcolare externe, în parteneriat cu şcoli din Europa sau în vederea
perfec ionarii cadrelor didactice, colaborarea cu diverse institu ii din comunitatea local şi cu alte unit i şcolare din jude şi din ar ;
 educarea elevilor în spiritul respectarii drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului, al demnit ii şi toleran ei, al schimbului liber de
opinii, prin asigurarea dimensiunii europene şi globale a educa iei.





ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Context european
Reforma curricular – a programei şcolare şi, deci, a întregii viziuni asupra sistemului de înv mânt, a constituit unul dintre cele mai controversate
procese de schimbare care s-au produs în înv mântul românesc dup Revolu ia din decembrie 1989. Considerat de unii ca fiind cea mai important

schimbare de paradigm educa ional din ultima sut de ani, schimbarea din domeniul curriculumului şi a evalu rii, direc ionat de centrarea pe competen e,
va stârni probabil înc mult vreme discu ii.
În ultimii ani, la nivelul Uniunii Europene s-au produs progrese sus inute în realizarea efectiv a unui spa iu european extins al educa iei, din
perspectivele cerin elor societ ii actuale şi a economiei bazate pe informa ie şi cunoaştere. Astfel, contextul european actual ofer o serie de documente de
referin , cu rol important în regândirea, reorganizarea şi armonizarea sistemelor de înv mânt, din perspectiva asigur rii calit ii educa iei şi a mobilit ii
profesionale şi de studiu.
Documentele europene cu impact şi implica ii semnificative asupra schimb rilor introduse în sistemul de înv mânt românesc sunt Recomandarea
Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competen ele cheie din perspectiva înv rii pe parcursul întregii vie i şi Cadrul European
al Calific rilor (European Qualifications Framework – EQF).
În ultimii ani, conceptul de competen e cheie a câştigat importan în sistemele de înv mânt europene. Cele mai multe ri europene au f cut
progrese semnificative în încorporarea competen elor cheie în curricula na ional şi în alte documente directoare. S-au înregistrat evolu ii pozitive în
definirea rezultatelor specifice ale înv rii, iar activitatea de dezvoltare a unei game de instrumente de evaluare pentru a sprijini procesul de înv are este în
curs de desf şurare. Re eaua de Politici Europene privind Implementarea Competen elor Cheie (KeyCoNet) analizeaz ini iativele în curs de elaborare
pentru dezvoltarea competen elor-cheie. Cu toate acestea o serie de provoc ri r mân în continuare. Una dintre ele se refer la necesitatea unei abord ri mai
strategice în sus inerea abord rii competen elor cheie în şcoal . O a doua este legat de eforturile de consolidare a statutului competen elor transversale
(digitale, civice şi antreprenoriale), în compara ie cu competen ele tradi ionale bazate pe disciplin . În plus, exist imperativele de reducere a propor iei
rezultatelor slabe la competen ele de baz (limba matern , matematic şi ştiin e) şi de încurajare a tot mai mul i tineri s urmeze un nivel de studii mai înalt
şi cariere în matematic , ştiin e şi tehnologie (MST).
La nivelul UE au fost definite opt competen e cheie reprezentând o combina ie de cunoştin e, abilit i şi atitudini, care sunt considerate necesare
pentru împlinirea şi dezvoltarea personal , cet enia activ , incluziunea social şi ocuparea for ei de munc : comunicarea în limba matern ; comunicarea în
limbi str ine; competen e matematice şi competen e de baz la ştiin şi tehnologie;competen e digitale; a înv a s înve i; competen e sociale şi civice;
spiritul de ini iativ şi antreprenoriat; conştientizare şi exprimare cultural .
Toate acestea au rol de repere decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformare a înv mântului preuniversitar din România şi
pentru faptul c sunt direct asociate cu strategia educa iei permanente.
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competen ele- cheie din perspectiva înv rii pe parcursul întregii
vie i contureaz pentru educabili un „profil de formare european” structurat pe opt domenii de competen , reconfigurând practic idealul educa ional.
Definite ca ansambluri de cunoştin e, deprinderi şi atitudini care urmeaz s fie formate pân la finele şcolarit ii obligatorii, competen ele-cheie se
realizeaz la intersec ia mai multor paradigme educa ionale şi vizeaz atât domenii academice (de exemplu Comunicarea sau competen ele în Matematic ,
ştiin e şi tehnologie), precum şi aspecte inter- şi trans- disciplinare, metacognitive, realizabile prin efortul mai multor arii curicuare.
În mod deosebit, înv area pe tot parcursul vie ii trebuie abordat ca o necesitate obiectiv absolut impus de apari ia unei economii bazate pe
cunoa tere. Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini aceast misiune
dac elevul care parcurge traseul educa ional atinge urm toarele tipuri de finalit i: a şti, a ști să facă i a ști să fie toate acestea pentru a tr i într-o societate
a competitivit ii i a schimb rii permanente.

Context na ional
Premisa politicii Mnisterului Educa iei şi Cercet rii Ştiin ifice privind realizarea unui înv mânt modern şi de calitate este consistent şi aşezat pe
linia moderniz rii şi adapt rii sistemului de înv mânt la nevoile societ ii actuale. Strategia de guvernare în educa ie vizeaz îndeplinirea mai multor
obiective:
 Creşterea performan ei sistemului românesc de înv mânt;
 Asigurarea politicilor de echitate social ;
 Asigurarea deprinderilor şi competen elor care s permit dezvoltarea personal , intelectual şi profesional din perspectiva înv rii pe tot
parcursul vie ii;
 Deschiderea sistemului de educa ie, formare profesional şi cercetare c tre societate, c tre mediul social, economic şi cultural;
 Înt rirea gradului de coeziune social şi creşterea particip rii cet enilor la programele de dezvoltare economic şi social prin promovarea
cet eniei active;
 Stimularea inov rii şi creativit ii, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de educa ie şi de formare profesional ;
 Construirea societ ii cunoaşterii prin transformarea educa iei în vector de dezvoltare socio-economic ;
 Asigurarea competitivit ii la nivel european şi interna ional;
 Permanentizarea colabor rii cu diaspora ştiin ific româneasc ;
 Stimularea creativit ii, inov rii şi transferului tehnologic;
 Depolitizarea sistemului şi promovarea profesioniştilor în managementul educa ional;
 Promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii i analize;
 Respectarea principiului autonomiei în educa ie şi a principiului responsabilit ii publice şi înt rirea mecanismelor legale de func ionare a
acestor principii;
 Integrarea tinerilor pe pia a muncii prin dezvoltarea de politici care s asigure un nivel ridicat de creştere şi de ocupare durabil a for ei de
munc , bazate pe cunoaştere;
 Creşterea vizibilit ii interna ionale a României prin rezultatele ob inute în educa ie;
 Coordonarea politicilor din sectorul educa iei cu politicile şi ini iativele altor sectoare, în vederea atingerii obiectivelor mai sus men ionate;
 Creşterea resurselor financiare alocate educa iei, inclusiv prin atragerea unor surse de finan are private;
 Respectarea principiului dialogului social;
 Asumarea rolului de stat membru al Uniunii Europene prin participarea la politicile i ini iativele comune în domeniul educa iei, cercet rii,
atât la nivelul Uniunii, cât i în afara acesteia (colaborarea cu Asia, Australia, America Latin , America de Nord i Africa);
 Cre terea rolului României în acordarea de asisten în domeniul educa iei altor ri, în vederea atingerii obiectivelor asociate ini iativei
Education for All, ini iativ sus inut de ONU i coordonat la nivel global de UNESCO.
Realitatea educa ional include îns şi zone critice, care devin şi principalele domenii în care ac ioneaz strategiile în educa ie. Aceste domenii
sunt:



















a) Curriculum:
Curriculum la decizia şcolii (CDŞ), redus în continuare ca pondere fa de nevoile şiinteresele comunit ii locale;
CDŞ structurat mai mult pe nevoile cadrelor didactice, decât pe cele ale comunit ii (elevi, parin i, agen i economici etc.);
Programe şcolare neadaptate evolu iei informa ionale şi nevoilor educabililor;
Evaluarea specific examenelor, neadaptat realit iieduca ionale;
Noile planuri-cadru neadaptate la politica educa ional , la specificul de vârst , respectiv la nevoile pie ei muncii;
Alocarea centralizat a resurselor pentru manualele şcolare, ceea ce duce, în unele cazuri, la primatul pre ului în fa a calit ii.
b) Evaluarea i certificarea:
Acreditarea de noi specializ ri cu costuriridicate.
c) Re eaua şcolar şi fluxurile de elevi:
Re eaua şcolar este fundamentat pe structura existent , inflexibil , neadaptat la cerin ele comunit ii, de multe ori necorelat cu pia a muncii (filiere,
profiluri, specializ ri şi norme didactice).
Consilierea şi orientarea în carier nu are efectele scontate, iar deciziile se iau adesea, f r consultarea p r ilor interesate de la nivel local.
Sc derea ratei natalit ii.
d) Conducere şi administrare:
Finan area per elev conform LEN genereaz adesea, în plan managerial, probleme de încadrare în buget.
Dificult i generate de administrarea curent a patrimoniului i a fondurilor şcolii în afara acesteia, la nivelul consiliilor locale.
Fluctua iile determinate de numirile personalului de conducere, atât la nivelul colilor, cât i la nivelul jude ului, produc lips de unitate şi viziune care
afecteaz dezvoltarea unit ilor şcolare.
e) Resursele umane:
Comunitatea local şi directorul şcolii nu au autoritatea decizional în privin a mişc rii personalului didactic, deciziile majore privind ocuparea
posturilor fiind luate în continuare centralizat.
Cadrul legislativ restrictiv, care nu favorizeaz profesorii bine preg ti i profesional; lipsa de motiva ie privind salarizarea şi normarea personalului
didactic.
Proiecte de formare şi dezvoltare profesional de calitate îndoielnic , necorelate cu nevoile şi interesele reale ale beneficiarilor.
Exsit o ruptur între formarea ini ial a profesorilor i cerin ele din înv mântului preuniversitar;

f) Politicile de finan are:
 Metodologia de calcul a costurilor-standard nu ia în considerare criteriile de calitate şi de performan educa ional .
 Sistemul de culegere, prelucrare şi transmitere a datelor nu este suficient de credibil şi de eficient pentru a oferi o baz obiectiv procesului decizional.
Dincolo de domeniile men ionate, se observ procesul de birocratizare excesiv a demersului educa ional, vizibil în mai multe domenii ale educa iei şi
ale vie ii şcolare cum ar fi:












Sistemul de evaluare i asigurare a calita ii;
Controlul managerial intern;
Documentele multiple solicitate fiec rei structuri din organigrama şcolii, astfel încât se dubleaz sau se tripleaz situa iile are trebuie întocmite şi inute
în eviden .
Pornind de la conştientizarea situa iei existente, strategia na ional în educa ie vizeaz ob inerea unor rezultate i efecte durabile la nivelul sistemului
şcolar:
Eficientizarea activita ii şi creşterea performan elor.
Democratizarea sistemului educa ional.
Transparen a decizional .
Creşterea calit ii şi relevan ei ofertei educa ionale.
Stimularea inova iei, a responsabilit ii profesionale şi a r spunderii publice.
Utilizarea resurselor IT în demersul educa ional.

Contextul local
Municipiul Arad este situat în extremitatea vestic a României, între Banat i Cri ana, în câmpia aluvionar a Aradului, parte a Câmpiei de Vest.
Este primul ora important din România la intrarea dinspre Europa Central , fiind situat pe malul râului Mure , în apropierea ie irii acestuia din
culoarul Deva-Lipova. Teritoriul administrativ al municipiului are o suprafa de 252,85 km², fiind situat la 107 m altitudine într-un climat temperat
moderat cu influen e submediteraneene.
Aradul a fost atestat documentar în sec. al XI-lea, respectiv în anul 1028. Cea mai veche aşezare urban din jude ul Arad şi din ar este Ineul, atestat
documentar din anul 625.
Aşezare geografic :
 Este situat în vestul rii şi are o suprafa de 7.654 km2 , ocupând 3.2% din teritoriul României.
Relieful:
 Acoperit în cea mai mare parte de Câmpia de Vest, dar tot aici se g seşte şi o parte din Carpa ii Occidentali.Cea mai important ap curg toare este râul
Mureş.
Clima:
 Este de tip temperat-continental moderat , cu influen e mediteraneene.
 Media anual a temperaturii este de 10°C şi de 6°C în zona montan .
 Media anual a precipita iilor este de 566mm în câmpie şi 1.200mm la altitudini de peste 900m.
Rezerva ii naturale:
 Rezerva ia de la Zimbru
 Parcul dendrologic ,,Arboretum Silva” Gurahon

Rezerva ia ,,Dealul Mocrea” din Ineu
Gr dina Botanic Macea
Monumente istorice şi de arhitectur :
 Biblioteca Jude ean ,,A.D. Xenopol”; Biserica Catolic şi Casa Parohial ; Biserica Evanghelic Luteran ; Biserica Ortodox Sârb ,,Sfin ii Petru şi
Pavel”; Catedrala Ortodox Român ,,Sf. Ioan Botez torul”; Catedrala Romano-Catolic ; Cetatea Aradului; Cl direa B ncii Agricole; Cl direa
Universit ii „Aurel Vlaicu”; Gara C.F.R.; Colegiul „Moise Nicoar ”; M n stirea Ortodox Gai-Arad; Palatul Administrativ/ Prim ria; Palatul Cenad;
Palatul Cultural; Palatul de Justi ie; Palatul Traian; Sinagoga; Teatrul de Stat; Vechiul Turn de Ap .
Demografic
În ultimii 15 ani se constat o sc dere a num rului de locuitori în municipiul Arad de aproximativ 15%, aceea i tendin fiind observat i la
nivelul jude ului. Municipiul Arad se confrunt , ca de altfel tot jude ul, cu sc derea ponderii popula iei tinere şi creşterea celei de peste 60 de ani, fapt care
pune în eviden fenomenul de îmb trânire demografic , în plus, evolu ia natalit ii indic un trend descendent de evolu ie a acesteia în ultimii zece ani.
Dezvoltarea socio-economic este direct influen at de evolu ia demografic în general precum şi de mişcarea natural , migratorie şi de procesul de
îmb trânire demografic în special. Distribu ia pe sexe a popula iei municipiului Arad reflect un uşor dezechilibru între ponderea popula iei feminine –
53,5% şi a celei masculine – 46,5% b rba i, iar indicele vitalit ii popula iei calculat prin raportarea popula iei tinere la popula ia vârstnic are, pentru
municipiul Arad, valoari de 0,9 sub nivelul dorit de 1,5, care asigur înlocuirea genera iilor. Reducerea efectivelor de popula ie este determinat atât de
natalitatea redus în raport cu intensitatea mortalit ii, cât şi de migra ie.
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad func ioneaz în anul colar 2016-2017, cu un num r de 1032 elevi repartiza i în 36 clase, din care fete
549 i 483 b ie i. Raportul de elevi pe clas este de 28,3 elevi/clas , din care la gimnaziu 344 elevi, raportul fiind de 28,6 elevi/clas , iar la liceu 28,2
elevi/clas .
Situa ia economic
În 1989, economia României era tributar regimului comunist care a l sat în urm un sistem centralizat, lipsa ini iativei private, productivitate
redus , tehnologii învechite, energofage şi poluante, o infrastructur distrus , o for de munc supradimensionat şi cu mentalitate de tip „dictatura
proletariatului”.
Punctul de plecare în rezolvarea acestor probleme l-a constituit dezvoltarea economiei de pia . Un rol important în acest proces l-au constituit
restructurarea industrial , privatizarea societ ilor cu capital de stat şi atragerea investi iilor str ine. Acest proces a fost de lung durat . Printre „victimele”
tranzi iei la economia de pia din Arad s-au num rat şi intreprinderi cu o bogat tradi ie (UTA – textile, ARIS – maşini unelte). Deşi privatizate, vechile
unit i din industria alimentar ar dean se afl într-un puternic declin (prelucrarea c rnii şi a laptelui, producerea zah rului).
În ciuda acestor eşecuri, municipiul Arad, cunoaşte dup 1989 o dezvoltare sus inut , mult peste cea na ional . O explica ie pentru atractivitatea
Aradului o constituie pozi ia sa geografic strategic , oraşul fiind principala poart de intrare în România dinspre Uniunea European şi cel mai important
nod al re elelor de transport rutiere i feroviare transeuropene din vestul României, inclus în Coridorul Paneuropean IV, care leag Europa de Vest de rile
Europei de Sud – Est şi Asiei Centrale.
Aradul a fost anul trecut jude ul cu cea mai mare creştere economic , 5,4%, în condi iile în care România a înregistrat un nivel pe jum tate, de
2,8%. Produsul Intern Brut al jude ului a sc zut cu 0,9% în 2012, an care la nivel na ional a adus un salt uşor, de 0,7%. În 2013, Aradul a urcat cu 2,6%.




Pentru anul în curs, Comisia Na ional de Prognoz estimeaz un avans de 3,7%, iar pentru 2016, unul de 3,7%.
Strategia de dezvoltare a jude ului Arad pentru perioada 2014 – 2020, document întocmit de Rom Activ Bussines Consulting, men ioneaz , de
exemplu, c în jude ul Arad exist un num r redus de resurse umane specializateîn ceea ce prive te cunoa terea unei limbi str ine. În pofida existen ei
unui poten ial deosebit, valorificarea acestuia în ansamblu este cu mult sub pragul dorit de autorit ile, agen ii economici sau ONG-urile implicate în
dezvoltarea Aradului.
Rela ia şcoal – comunitate
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad acoper numeroase nevoi ale comunit ii, în special prin educa ia pentru performan pe care o
promoveaz . Convingerea noastr este c preg tirea unor oameni capabili de performan face posibil progresul în orice domeniu de activitate, de aceea,
din perspectiva colii, cea mai bun investi ie este în oameni:
 preg tirea viitorilor informaticieni şi analişti-programatori, speciali ti IT, absolven i ai specializ rii matematic - informatic , intensiv informatic ,
matematic - informatic , intensiv englez ;
 preg tirea viitorilor studen i în domenii diverse şi conexe ştiin elor umaniste, care se reg sesc pe pia a muncii locale şi regionale, absolven i de
filologie;
 preg tirea viitorilor studen i la diverse facult i în domeniul tiin elor exacte, medicin , pentru absolven ii de tiin ele naturii, bilingv englez i
intensiv englez ;
 educarea şi formarea copiilor şi a tinerilor în spirit european, civic, pentru cet enie democratic , i mai ales pentru valori.
Resursele educa ionale de la nivelul şcolii sunt cursurile desf şurate, inclusiv prin oferta de CDŞ propus , dar şi prin activit ile extracurriculare.
Multe dintre acestea din urm se deruleaz în parteneriat cu institu ii importante ale comunit ii locale. Exist o bun colaborare între şcoal şi
reprezentan ii autorit ilor locale, respectiv între şcoal şi institu iile de ap rare şi protec ie public . Un rol activ în via a şcolii, mai ales pe linia
demersurilor extracurriculare, îl are colaborarea cu ONG-urile.
La nivelul Colegiului Na ional „Moise Nicoar ” exist o activitate dinamic pe linia parteneriatelor cu familia – comunitatea şi media, al c ror rol
const în facilitarea schimburilor între factorii men iona i, în identificarea şi solu ionarea problemelor comune.
Astfel, s-au derulat o serie de proiecte i parteneriate, dup cum urmeaz :
NR.
INSTITU IA
PROGRAMUL
TIP
DURATA
CR
T
1
MOODLE
IMPLEMENTAREA
acord de parteneriat 2010ROMANIA
MOODLE
nedeterminat
2

UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"

COLABORARE ÎN
VEDEREA DEZVOLT RII
UNOR ACTIVIT I

protocol de
colaborare

2010nedeterminat

4

ASOCIA IA
PENTRU
DESCHIDERI
CULTURALE
DGASPC

5

DGASPC

6

GRUPUL
EDUCATIVA

7

FUNDA IA
PENTRU
DEZVOLTARE
UMAN SOCRATE
UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"

3

8

9
10
11
12
13

UNIVERSITATEA
AUREL VLAICU
ASOCIA IA
EDUCA IO
CENTRUL
CULTURAL
JUDE EAN
FILARMONICA DE
STAT
UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"

INSTRUCTIV EDUCATIVE
FESTIVALUL
INTERNA IONAL
"THEATRUM MUNDI"

protocol de
colaborare

2010nedeterminat

VOLUNTARIAT- CENTRUL
"GHIOCELUL"
PREVEN IA DELICVEN EI
JUVENILE
DEZVOLTAREA DE
PROIECTE
EDUCA IONALE
ANTREPRENORIAT

protocol de
2010colaborare
nedeterminat
acord de parteneriat 2010nedeterminat
acord de parteneriat 2010nedeterminat

COLABORARE ÎN
VEDEREA DEZVOLT RII
UNOR ACTIVIT I
INSTRUCTIV EDUCATIVE
DIDACTICA SPORTULUI
ADAPTAT
9MAI - SATUL EUROPEAN

protocol de
colaborare

CREATIVITY DAY
EDUCA IA MUZICAL
PRACTICA DE
SPECIALITATE

acord de parteneriat 2010nedeterminat
2012nedeterminat

protocol de
2012colaborare
nedeterminat
acord de parteneriat 2012nedeterminat
protocol de
2012colaborare
nedeterminat
conven ie de
2012parteneriat
nedeterminat
acord de participare 2012nedeterminat

14
15

16

17

18

19

20
21
22

23

ŞCOALA
GIMNAZIAL NR. 5
CENTRUL DE
ÎNGRIJIRE AL
PERSOANELOR
VÂRSTNICE
ASOCIA IA
PENTRU
DESCHIDERI
CULTURALE
ASOCIA IA
PENTRU
DESCHIDERI
CULTURALE
ASOCIA IA
PENTRU
DESCHIDERI
CULTURALE
UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"
UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"
FILARMONICA DE
STAT
INSTITUTUL
FRANCEZ DIN
ROMANIA
AMIFRAN

O LUME MAI BUN PRIN
PRIETENIE
PROMOVAREA
VALORILOR DE BAZ ÎN
ASISTEN A SOCIAL ...

parteneriat
educa ional
protocol de
colaborare

2013-2014

AC IUNEA UMANITAR
"MAI APROAPE DE
APROAPELE"

protocol de
colaborare

2013nedeterminat

FESTIVALUL
INTERNA IONAL
"THEATRUM MUNDI"

protocol de
colaborare

2013nedeterminat

PROIECT
TRANSDISCIPLINAR DE
CERCETARE

protocol de
colaborare

2013nedeterminat

COLABORARE ÎN
VEDEREA DEZVOLT RII
UNOR ACTIVIT I
INSTRUCTIV EDUCATIVE
PRACTICA DE
SPECIALITATE - ŞTIIN E
ALE EDUCA IEI
EDUCA IA MUZICAL

acord de parteneriat 2013nedeterminat

AMIFRAN - ASSOCIATION
ROUMAINE POUR LA
DEFENSE ET
L'ILLUSTRATION DE LA
LANGUE FRANCAISE
TEATRU FRANCEZ

2013nedeterminat

acord de participare 2013nedeterminat
conven ie de
2013parteneriat
nedeterminat
acord de participare 2013nedeterminat

acord de participare 2013-

24

25
26

27
28

29
30
31

CENTRUL
JUDE EAN DE
RESURESE I
ASISTEN
EDUCA IONAL
SC PREMS
LIBREXIM
COLEGIUL
NA IONAL ELENA
GHIBA BIRTA,
BIBLIOTECA AD
XENOPOL,
CENTRUL
JUDE EAN DE
RESURESE I
ASISTEN
EDUCA IONAL
SERVICIUL
ROMÂN DE
INFORMA II
LICEUL TEORETIC
AM
GUTTENBRUNN,
LICEUL DE ARTE
SABIN DR GOI
UNIVERSITATEA
TEHNIC CLUJ
NAPOCA
EDITURA
NICULESCU
MILLENIUM
CENTER

nedeterminat
2013nedeterminat

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

protocol de
colaborare

EXPOZI IE DE CARTE

contract de
2013-2014
parteneriat
acord de parteneriat 2013-2014

COMUNICAREA SOCIAL
VELEIT

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

acord de parteneriat anual

PROIECT CUVÂNT,
CULOARE SI SUNET

contract de
parteneriat

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

acord de parteneriat 2014

FORUMUL EDUCA IONAL
MAGISTER
PROIECT MEETINGS WITH
HISTORY

protocol de
2014
colaborare
acord de parteneriat 2014

2013-2014

32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42

JUNIOR
ARCHIEVEMENT
YOUNG
ENTERPRISE
MINISTERUL
AP R RII
NA IONALE
MINISTERUL
AFACERILOR
INTERNE
COLEGIUL
NA IONAL EGB,
CJRAE
MINISTERUL
JUSTI IEI
UNIVERSITATEA
POLITEHNIC
TIMI OARA
DIREC IA
GENERAL DE
ASISTEN
SOCAIAL
I
PROTEC IA
COPILIULUI
MILLENIUM
CENTER
ARDOR BANAT
MILLENIUM
CENTER
OFENSIVA
TINERILOR

PROGRAME CD

acord de parteneriat anual

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

acord de colaborare anual

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

acord de colaborare anual

EDUCA IA REMEDIAL
PEDRE

acord de parteneriat 2014-2015

INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR
INFORMAREA I
CONSILIEREA ELEVILOR

acord de colaborare anual

COLABORARE ÎN
DOMENIUL EDUCA IEI I
PROTEC IEI SOCIALE

acord de parteneriat anual

PROIECTUL LIFETIME
STORIES
PROGRAM DE DEZBATERI
ACADEMICE
PROIECTUL MEETINGS
WITH LANGUAGES
PROIECTUL VISUALLY
IMPAIRED PERSONS IN
ACTION

acord de colaborare 2014

acord de parteneriat anual

contract de
2014-2015
parteneriat
acord de colaborare 2016 - 2017
acord de colaborare

2017

43
44

45
46

47
48
49

50

UNIVERSITATEA
DE VEST "VASILE
GOLDIŞ"
COLEGIUL
ECONOMIC VIRGIL
MADGEARU
GALA I
CENTRUL
CULTURAL
JUDE EAN
CENTRUL
CULTURAL
JUDE EAN
CENTRUL
CULTURAL
MUNICIPAL
CENTRUL
CULTURAL
MUNICIPAL
CENTRUL
CULTURAL
MUNICIPAL
CENTRUL
CULTURAL
MUNICIPAL

CURSURI DE LIMBA
CHINEZ

acord de colaborare 2016 - 2017

CONCURS REGIONAL
TUŞE CULTURALE,
SCHI E PENTRU VIITOR

acord de participare 2017

EUROWEEK – EDI IA XXV

acord de parteneriat 2016

FESTIVALUL
INTERNA IONAL
THEATRUM MUNDI –
EDI IA XII
CUPA CIREŞARILOR VOLEI

acord de parteneriat 2016

CUPA MOISE NICOAR BASCHET

acord de parteneriat anual

CAMPANIA MIŞCARE
PENTRU S N TATEA TA

acord de parteneriat anual

acord de participare anual

CAMPANIA CICIUS ALTIUS acord de parteneriat anual
FORTIUS

ANALIZA MEDIULUI INTERN– SCURT ISTORIC
Gimnaziul
În anul 1745, ia fiin şcoala latin din Arad, odat cu înfiin area primei clase de gramatic . Ea va avea, în 1753, şi clase pentru poezie şi retoric . În
anul 1762, şcoala ia denumirea de gimnaziu, denumire impus de reorganizarea sistemului de înv mânt din Imperiul Habsburgic. Gimnaziul func iona în
înc perile modeste ale unei şcoli improvizate. În condi iile în care popula ia creştea, în 1747 c lug rii minori i cer sprijinul autorit ii locale pentru procurarea
unui teren necesar construirii unui edificiu şcolar.
În anul 1777, gimnaziul se transform în Gimnaziu regal, ca urmare a reorganiz rii înv mântului prin „Ratio educationis”. Elementul românesc
începe s populeze şcoala, z d rnicind încerc rile oficialit ilor de a-i imprima un caracter unguresc. Aici înva distinse personalit i ale culturii româneşti
cum ar fi: Moise Nicoar , Ioan Slavici, Vasile Goldiş sau Ioan Suciu.
În 1850, şcoala este transformat în liceu comunal cu limba de predare maghiar . Abia din 1869 începe construirea actualei cl diri a liceului, pe
terenul pe care se afla biserica ortodox , ruinat de bombardamente. Construirea va dura pân în 1873. Funda ia Margareta Bibits este cea care finan eaz
par ial construirea şcolii, restul sumei fiind alocat din bugetul Ministerului Înv mântului.
Primul r zboi mondial
Gimnaziul se transform în spital, doar câteva dintre înc peri r mânând în serviciul şcolii. În aceast perioad gimnaziul traverseaz o perioad de
dec dere, care va fi dep şit odat cu terminarea r zboiului.
Perioada interbelic
În anul 1919, gimnaziul din Arad este transformat în liceul de b ie i „Moise Nicoar ”. Acum el func ioneaz cu 10 clase şi cu o sec ie de f r
frecven . Secretariatul Federal Cluj impune înfiin area unor clase de predare în limba maghiar . Întreaga perioad interbelic se caracterizeaz prin
efervescen a spiritual , propice afirm rii universitare. Astfel, liceul se dezvolt , fiind dotat cu biblioteci, cabinete, laboratoare, colec ii etc., oferind elevilor o
posibilitate extraordinar de preg tire. În 1921 este fondat Societatea de matematic , iar în anul 1926 apare primul num r al revistei „Laboremus”. În 1938,
sub direc iunea prof. Ascaniu Crişan, liceul se claseaz printre şcolile de elit din Romania.
Al doilea r zboi mondial
Şcoala sufer daune din cauza bombardamentelor. Se întrerup orele de curs, liceul fiind transformat din nou în spital militar.
Perioada postbelic
Dup r zboi, liceul se reface şi creşte şi num rul de elevi, ajungând, în anul 1947, pân la 1126. În anul 1955, cl direa şcolii a fost introdus pe lista
oficial a monumentelor istorice de arhitectur , ceea ce face ca autorit ile s se ocupe mai mult de refacerea cl dirii. În acela i an sunt înlocuite planşeele de
lemn ale etajului cu unele de beton armat, are loc parchetarea s lilor de clas , pardosirea coridoarelor cu mozaic etc.
În 1948, şcoala primeşte numele de Şcoala Medie Nr.1 din Arad, iar în 1957 devine Liceul „Ioan Slavici”. În aceast perioad şcoala are 13 clase cu
predare la zi, 5 clase cu predare în limba maghiar şi 22 de clase de seral. Mai târziu apare şi înv mântul f r frecven . În anul 1969 începe diversificarea
claselor i apar, de exemplu, clase speciale de fizic .
Pân în anul 1989, şcoala a avut de înfruntat consecin ele negative ale politiz rii înv mântului, ceea ce a avut efecte negative asupra calit ii
educa iei.

În prezent
Liceul recap t numele de „Moise Nicoar ”, iar în anul 2000 devine Colegiul Na ional „Moise Nicoar ”. Prima jum tate a acestui deceniu a însemnat
relansarea şcolii pe coordonatele impuse de o societate democratic . Rezultatele deosebite ob inute la examenele na ionale, la olimpiadele i competi iile
na ionale şi interna ionale dovedesc munca profesorilor şi a elevilor no tri de excep ie, racordarea la spiritul de competi ie al modernit ii, precum i ancorarea
în valorile reale ale lumii contemporane.
Arhitectura
Cl direa Colegiului Na ional „Moise Nicoar ” face parte dintre monumentele istorice ale Aradului. Proiectat de arhitectul budapestan Diescher,
edificiul ce ad posteşte Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” a fost construit între anii 1869 şi 1872, sub directa supraveghere a arhitectului ar dean Jiraszek
Lajos. Rezultatul acestei colabor ri este un impun tor edificiu în stil neorenascentist.
Deasupra por ii de la intrarea principal , se afl un balcon sprijinit pe console bogat decorate cu rozete şi frunze de acant în basorelief. Balconul este
prev zut cu o frumoas balustrad din fier forjat ce întregeşte aspectul decorativ al cl dirii. Spre balcon dau cinci deschideri de mari dimensiuni, prev zute cu
ancadramente puternic profilate, ce sus in, la partea inferioar , câte un fronton. Din bogatul decor vegetal al timpanelor frontoanelor se desprinde, în relief,
câte un bust de copil. Deschiderile sunt încadrate de coloane din ale c ror capiteluri corintice se desprinde capul zei ei Minerva. Cornişa de coronament,
decorat cu denticuli, sus ine un atic desf şurat de-a lungul cl dirii, atic pe a c rui suprafa este amplasat un grup alegoric ce prezint central pe Alma Mater
cu bra ele deschise chemând la lumina înv turii.
P trunzând în interiorul cl dirii eşti întâmpinat de trei galerii demarcate de un şir de coloane intercalate de pilaştri; coloanele şi pilaştrii sus in bol i în avel
deasupra galeriei principale şi bol i m n stireşti deasupra galeriilor laterale. Din galerii, prin intermediul a 23 de trepte din marmur de Moneasa, te îndrep i spre
holul de onoare de la etaj, nu înainte de a te opri pe o platform aflat la cap tul treptelor. Acestea se ramific în patru bra e simetrice ce te conduc la etaj.
Coloanele flancate de balustrade, artistic lucrate, sus in un plafon casetat ce prezint un decor în relief, pictat, de factur renascentist . Luminozitatea
deosebit a holului de onoare este asigurat de deschiderile din sticl ale acestuia, ce dau spre dou cur i interioare.
Printr-o uş sculptat în dou canate de mari dimensiuni, încadrat de un bogat decor renascentist aurit, se p trunde în impun toarea sal festiv a
liceului, sal dominat de un plafon casetat şi decorat. Candelabre şi aplice completeaz decorul întregului edificiu emanând bun gust şi rafinament.

DATE DESPRE UNITATEA DE ÎNV

MÂNT

Unitatea şcolar : Colegiul Na ional „Moise Nicoar ”, Arad
Tip: colegiu na ional
Limba de predare: limba român
Coordonatele şcolii (Adrese de contact): Arad, Pia a Margareta Bibici Nr. 1
Telefon: TEL+04 0257280598; FAX +04 0257214190
e-mail:cnmnicoara@yahoo.co.uk
pagina web:http://www.moisenicoara.ro
Colegiul este situat în centrul oraşului, în Pia a Margareta Bibici Nr. 1, la o distan ǎ de 200 m fa ǎ de Primǎrie. Colegiul Na ional „Moise Nicoar ”este
situat al turi de alte douǎ importante institu ii ale învǎ ǎmântului preuniversitar i la 100m de Teatrul de Stat „Ioan Slavici” Arad.
În ceea ce priveşte accesul la şcoalǎ, prin pozi ia pe care o are, în centrul oraşului, Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” se aflǎ la 2 km distan ǎ de garǎ,
la 150 m fa ǎ de sta ia de tramvai, respectiv la 200m de sta ia de autobus. Toate acestea faciliteaza accesul elevilor la acest colegiu din toate cartierele ora ului,
dar i din spa iul rural adiacent.
Elevii şcolii provin în majoritate din mediul urban, din toate cartierele municipiului, fapt care confirm atractivitatea colegiului şi înscrierea acestuia
printre institu iile de înv mânt preuniversitar de elit . Din mediul rural provin un num r redus de elevi, în special din imediata vecinatate a municipiului.
Mediul social de care apar in elevii este variat, dar o mare parte a elevilor provin din familii de intelectuali, se reg sesc şi elevi din familii de muncitori
şi într-o mic m sur fermieri. Num rul elevilor din familii cu dificult i economice, sociale i educa ionale, din grupuri vulnerabile şi medii defavorizate, este
redus. P rin ii, familia în general, sunt atraşi, prin oferta educa ional a şcolii, fie în forma ei de CDŞ, fie sub forma activit ilor extracurriculare propuse, ca
parteneri în procesul instructiv-educativ.
POPULA IA ŞCOLAR
SITUA IA FAMILIILOR ELEVILOR ŞI ATITUDINEA ACESTORA FA

DE ŞCOAL

Starea socio-economic din care provin elevii este eterogen , specific mediului urban. Mul i elevi provin din familii cu grad mediu şi superior de
şcolarizare, cu preocup ri şi interese culturale medii şi peste medie, astfel încât valorile promovate în mediul familiar sprijin actul educativ, a adar
dezvoltarea psiho-emo ional şi formarea personal a popula iei de vârst şcolar este marcat de conota ii pozitive, datorit influen elor exercitate din mediul
familial şi comunitar.Observa iile demografice asupra popula iei sesizeaz perspective de optimizare a caracteristicilor socio-culturale ale mediului comunitar
pe termen mediu şi lung astfel încât nu se preconizeaz dezechilibre majore în privin a situa iei demografice a popula iei de vârst şcolar .

Grup vulnerabil
Elevi care traiesc în familii
monoparentale

În coal
num r elevi
96

Elevi din familii cu nivel economic
scazut, pentru care s-a întocmit dosarul
pentru bursa social

2

Elevi care traiesc în grija bunicilor sau a
altor rude

13

STRUCTURA CONFESIONAL
Ortodoc i
Greco-catolici
Romano-catolici
Reforma i
Neoprotestan i
F r confesiune declarat
STRUCTURA ETNIC

20162017
840
78
9
-

Români
Maghiari
Germani
Rromi
Alte etnii

994
25
5
0
6

Majoritatea familiilor manifest atitudini pozitive, de colaborare, interes şi implicare în rela ia cu coala. Exist
defectuoas , sau de neimplicare din partea p rin ilor.
Preg tire p rin i
2015-2016
Cel pu in un
p rinte are studii
generale (8 clase
absolvite)
Cel pu in un
p rinte are studii
medii (liceu
absolvit)
Cel pu in un
p rinte are studii
superioare
Nici un parinte nu
are studii generale
(sub
8
clase
absolvite)
Total
Numar mediu ani
studiu

În coal num r În coal
elevi
procente [%]
5
0.49

211

20.59

802

78.24

7

0.68

1025
15.06

100

i situa ii de colaborare

Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad a început anul colar 2016-2017 cu un num r de 1032 elevi repartiza i în 36 clase, dup cum urmeaz :
Structura claselor 2016-2017
Forma de
învǎ ǎmânt
Gimnaziu
12 clase

Forma de
învǎ ǎmânt

Liceu
filiera teoretic
24 de clase

Clasa
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Total

Nr. clase
3
3
3
3
12

Clasa
Profil i specializare

Nr. clase

matematic -informatic
intensiv englez
matematic -informatic
intensiv informatic
tiin e ale naturii
bilingv-englez
tiin e ale naturii
intensiv englez
filologie
Total

4

La sfâr itul semestrului I situa ia colar se prezint astfel:
- elevi transfera i de la alte unit i colare 4;
- elevi pleca i la alte unit i colare 3;
- elevi promova i la toate materiile 984;
- elevi afla i în situa ia de corigen 42;

Nr. de elevi
84
90
89
82
345 de elevi

4
4
8
4
24

Nr. de elevi
685 de elevi

-

elevi cu situa ia colar neîncheiat din diverse motive 6;

La sfâr itul anului situa ia colar se prezint astfel:
- elevi transfera i de la alte unit i colare 1;
- elevi pleca i la alte unit i colare 1;
- elevi promova i la toate materiile 1014;
- elevi afla i în situa ia de corigen 16;
- elevi cu situa ia colar neîncheiat din diverse motive 0;

Statistic privind situa ia elevilor 2016-2017

Ministerul
Educa iei
Na ionale
Situa ia la
înv tur la
sfârşitul sem.
II an şcolar
2016-2017
GIMNAZIU

Total V-VIII
Clasa V
Clasa VI
Clasa VII
Clasa VIII
LICEU
TOTAL IXXII
Clasa IX
Clasa X
Clasa XI
Clasa XII

Elevi înscrişi la început de
an şcolar

Elevi r maşi la sfârşitul
anului şcolar

Elevi promova i

1

2

3

Total Din
care
fete

Din
care
Total
rromi

Din
Total Din Din
care
care care
fete
fete Total
Total
rromi
rromi
0
347 169
0
0
85
42
0
0
90
47
0
0
90
40
0
0
82
40
0

Din
Total Din Din
care
care care
fete
fete Total
Total
rromi
rromi
0
337 162
0
0
85
42
0
0
89
47
0
0
84
36
0
9
79
37
0

TOTAL
PROMOVABILITATE(%procent
din elevii r maşi)
4

Din
care
fete
Total
rromi
0
0
0
0
0

97,118%
100%
98,889%
93,333%
96,341%

345
85
90
89
81

168
41
47
41
39

0
0
0
0
0

686

381

0

0

682

379

0

0

677

378

0

0

99,267%

169
175
172
170

99
92
98
92

0
0
0
0

0
0
0
0

168
173
172
169

99
92
98
90

0
0
0
0

0
0
0
0

168
173
169
167

99
92
98
89

0
0
0
0

0
0
0
0

100%
100%
98,256%
98,817%

EVALUAREA NA IONAL 2016-2017
Anul şcolar

Total
Elevi
clasa a
VIII-a

Corigen i

Total înscri i
la evaluare
na ional

2016-2017

82

0

82

Promova i
cu medii

5.00-5.99

6.00-6.99

82

0

1

7.00-7.99 8.00-8.99 9.00-9.99 10.00
5

25

51

EXAMENE DE BACALAUREAT (înainte de contesta ii)
An şcolar
Nr. elevi înscri i
Nr. elevi prezen i
Nr. elevi reuşi i
Nr. elevi respin i (din promo iile anterioare)
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
10

2016-2017
176
176
174
2
4
17
48
103
2

0

STATISTIC ABSOLVEN I

CLASA

MEDIA
ADMITERE IX

MEDIA
ABSOLVIRE
IX-XII

MEDIA
BACALAUREAT

a XII a A
a XII a B
a XII a C
a XII a D
a XII a E
a XII a F

9,92
9,54
9,61
9,76
9,57
9,16

9,42
8,79
8,85
9,05
8,69
8,80

9,50
8,90
9,03
9,32
8,93
8,32

ADMITEREA ÎNLICEU
An colar
Specializare

Num r de
clase
Media cea
mai mare
Media cea
mai mic

2016-2017
tiin e ale naturii matematic bilingv-englez
informatic
intensiv
informatic
IXA
IXB

matematic informatic
intensiv
englez
IXC

tiin e ale
naturii
intensiv
englez
IXD, IXE

filologie

IXF

1

1

1

2

1

9,99

9,92

9,68

9,93

9,52

9,52

9,37

8,89

8,96

8,27



Disciplina în anul şcolar 2016-2017:
CLASA
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII



EFECTIV ELEVI
la sfârşit de sem. II
85
90
90
82
168
173
172
169

NOTE de 10

NOTE SUB 7

85
90
90
82
168
173
172
169

0
0
0
0
0
0
0
0

Situa ia absen elor în anul şcolar 2016-2017:
Clasa
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Procent-total absen e
741-1,99%
1277-3,44%
2396-6,45%
1893-5,1%
6712-18,09%
6511-17,55%
8408-22,66%
9160-24,69%

Procent- absen e motivate
(din totalul de absen e)
634-1,7%
1241-3,3%
2251-6,1%
1698-4,6%
5862-15,8%
5699-15,4%
7260-19,8%
7714-20,8%

Rata abandonului şcolar: din totalul de elevi ai şcolii noastre, în anul şcolar 2016-2017 am înregistrat 0 cazuri de abandon şcolar.
Probleme comportamentale şi înc lc ri ale legii în anul şcolar 2016-2017: 0

PERFORMAN E DEOSEBITE
Se remarc num rul mare de premii ob inute de elevi la olimpiadele şcolare, la concursurile extraşcolare şi extracuriculare.
La nivel jude ean, 2016-2017:

PREMIUL I

103

PREMIUL II

79

PREMIUL III

68

MEN IUNE

116

TOTAL

366

Centralizator rezultate competi ii colare
2016-2017
OLIMPIADA NA IONAL DE LIMB
I LITERATUR ROMÂN – LICEU
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
POPA RALUCA
IX
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
1
NICOAR ” ARAD
MUNTEAN ANDRA
X
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
2
NICOAR ” ARAD
MÂNDRA ALEXANDRA
XI
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
3
NICOAR ” ARAD

PROFESORUL CLASEI

PREMIUL

DIANA IMONCA OPRI A

MEN IUNE

NELA BRATU

MEN IUNE

CAMELIA CIRCA CHIRIL

MEN IUNE

OLIMPIADA NA IONAL DE BIOLOGIE
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
RADAC DARIA LUIZA
IX
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD

1

NUMELE I
PRENUMELE
ELEVILOR
FOLCU IULIA

XI

2

LAZ R VLAD

XI

NR.
CRT.

CLASA

OLIMPIADA NA IONAL DE FIZIC
NR.
NUMELE I
CLASA
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
IG TUDOR
VI
2

BÎJA ALEXANDRU

X

3

BOTOROG
ALEXANDRU
FEKETE IULIA

X

4

XI

PROFESORUL CLASEI
MIHAILOVICI RAYMONA

PREMIUL
PREMIU SPECIAL

OLIMPIADA NA IONAL DE CHIMIE
COALA DE PROVENIEN
PROFESORUL CLASEI
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
COALA DE PROVENIEN
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD

CRI AN
CRISTINA/ROTARIU DAN
CRI AN CRISTINA/
ROTARIU DAN
PROFESORUL CLASEI
MAJOR CSABA/ I U
TIBERIU
ARSENOV BRANCO

PREMIUL
MEN IUNE
MEN IUNE

DISTINC IA ACORDAT
DE SOCIETATEA
ROMÂN DE FIZIC
DIPLOM DE ONOARE
ARGINT

ARSENOV BRANCO

BRONZ

ARSENOV SIMONA

BRONZ

OLIMPIADA NA IONAL DE MATEMATIC
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
L UTA LUCA
VI
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
DRAGO
NICOAR ” ARAD
2
MARIA ANDREI
XI
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
OLIMPIADA NA IONAL DE INFORMATIC
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
PANTEA
XII
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
BENIAMIN
NICOAR ” ARAD
2

MARIA ANDREI

XI

COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD

OLIMPIADA NA IONAL DE TEHNOLOGIA INFORMA IEI
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
PANTEA
XII
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
BENIAMIN
NICOAR ” ARAD

PROFESORUL
CLASEI
NEGRIL LILIANA
POTOCEAN
OCTAVIA

MEDALII ALE SOCIET II
DE TIIN E MATEMATICE
DIN ROMÂNIA
BRONZ
BRONZ

PROFESORUL CLASEI
CAMENI

DANIELA/ILEA DELIA

SAB U DIANA/CAMENI
DANIELA/ILEA DELIA
PROFESORUL CLASEI
CAMENI

DANIELA/ILEA DELIA

MEDALII
ARGINT
MEN IUNE
MEN
BRONZ

MEDALII
ARGINT
MEN IUNE
MEN

OLIMPIADA NA IONAL DE GEOGRAFIE
NR.
NUMELE I
CLASA
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
POPA IASMINA
XII
CRISTINA
2.
3.
4.

P TULEANU
RADU
CRI AN IOANA

VIII

BERCENI
RALUCA

IX

X

COALA DE PROVENIEN
COLEGIUL NA IONAL "MOISE
NICOAR " ARAD
COLEGIUL NA
NICOAR
COLEGIUL NA
NICOAR

IONAL "MOISE
" ARAD
IONAL "MOISE
" ARAD

COLEGIUL NA IONAL "MOISE
NICOAR " ARAD

OLIMPIADA INTERDISCIPLINAR „ TIIN ELE P MÂNTULUI"
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
FOLCU IULIA
XI
COLEGIUL NA IONAL "MOISE
1.
NICOAR " ARAD
2.

LAZ R VLAD
ANDREI

XI

COLEGIUL NA IONAL "MOISE
NICOAR " ARAD

PROFESOR

PREMIUL

BERETEU
ALINA/BERETEU
RADU
BERETEU ALINA

II
MEN IUNE MEN

BERETEU
ALINA/BERETEU
RADU
BERETEU RADU

MEN IUNE
SPECIAL
MEN IUNE
SPECIAL

PROFESOR

PREMIUL

ARSENOV SIMONA-FIZIC
BERETEU RADU-GEOGRAFIE
C R BA MARIAN-BIOLOGIE
CRI AN CRISTINA-CHIMIE
ARSENOV SIMONA-FIZIC
BERETEU RADU-GEOGRAFIE
C R BA MARIAN-BIOLOGIE
CRI AN CRISTINA-CHIMIE

MEN IUNE
SPECIAL
MEN IUNE
SPECIAL

OLIMPIADA NA IONAL DE SOCIO-UMANE
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
PARASCA
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
DAMARIS
VII
1
NICOAR ”
VICTORIA
TODERICI MIHAI
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
VII
2
BOGDAN
NICOAR ”
OLIMPIADA NA IONAL DE RELIGIE ORTODOX
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
SUCIU FLAVIA
XII
1
NICOAR ”
OLIMPIADA NA IONAL DE LIMB ENGLEZ
NR.
NUMELE I
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1
LUCACI DACIAN
XII
COLEGIUL NA IONAL „MOISE
NICOAR ” ARAD
OLIMPIADA NA IONAL DE LIMB FRANCEZ
NR.
NUMELE SI
CLASA
COALA DE PROVENIEN
CRT.
PRENUMELE
ELEVILOR
1.
BONCA LIANA
VII
COLEGIUL NA IONAL
„MOISE NICOAR ”

PROFESORUL CLASEI

PREMIUL

TODERICI OVIDIU

MENTIUNE

TODERICI OVIDIU

MEN IUNE

PROFESORUL CLASEI

BARCAN FLORIN

PREMIUL

MEN IUNE

PROFESORUL CLASEI

PREMIUL

STAN VANDA

II

PROFESORUL CLASEI

PREMIUL

RADU MIHAELA

MEN IUNE MEN

2.

1.

MILO ALEXANDRA

COLEGIUL NA IONAL
„MOISE NICOAR ”

XII

FILIP ADRIANA

OLIMPIADA NA IONAL DE LIMB GERMAN MODERN
NEDEA RARE
IX
COLEGIUL NA IONAL
„MOISE NICOAR ”

WALDVOGEL BRIGITTE

PREMIU SPECIAL
MEN

MEN IUNE

RESURSA UMAN
Personalul şcolii
În anul şcolar 2016 –2017 colegiul are urm toarea organigram institu ional :
 2 posturi de conducere
- director ACHIM DIANA OTILIA, doctorat, gradul didactic I
- director adjunct HA MARIA, grad didactic I
- un coordonator pentru proiecte i programe educative colare i extra colare: CIRCA CHIRIL CAMELIA, grad didactic I
Situa ia încadr rii cu personal
Personal

2016-2017

Didactic

Didactic
auxiliar

67

6

Nedidactic
12

Total

vacant 1

Num rul cadrelor didactice existente în unitate este de 67 cadre didactice (titulari – 53, detaşa i – 2, suplinitori - 10, pensionari -1) , 6 cadre didactice
auxiliare şi 12 personal nedidactic.În unitatea şcolar exist un profesor consilier colar.
A.
Personal didactic
 60,61 posturi didactice normate în anul şcolar 2016-2017

Situa ia statistic pe grade didactice

90%).




Anul şcolar

Doctorat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

Debutant

Total

2016-2017

13

48

4

1

0

53

Se observ c : personalul didactic este calificat 100 %.
Se remarc faptul c în colegiu exist 13 cadre didactice cu titlul ştiin ific de doctor, o pondere ridicat a profesorilor cu grad didactic I (aprox.
7 posturi didactice auxiliare:
Administrator financiar 1
Secretar şef 1
secretar 1-VACANT
administrator de patrimoniu 1
laborant 1
bibliotecar 1
informatician 1
12 posturi nedidactic:
- 1 muncitor de între inere,
- 3 paznici,
- 6 îngrijitoare
- 1 muncitor-buc tar
- 1 ajutor buc tar

Calitatea personalului didactic se reflect i în dorin a de a se perfec iona continuu.
Profesorii absolven i de cursuri de formare/perfec ionare acreditate sau avizate în 2016-2017:
Nr.crt
1.

Nume i prenume

Specialitatea
Limba român

Curs de formare
IC3 – educator pentru
şcoala digital * (tax de
participare: 450 lei)

Furnizor curs
CCD Arad

Informatic

IC3 – educator pentru
şcoala digital * (tax de
participare: 450 lei)

CCD Arad

ISTORIE

Dezvoltare institu ional
prin programul
Erasmus+

CCD Arad

BRATU NELA
2.
SABAU DIANAELENA
3.
JULAN COSMIN
MIRCEA
4.

DURNEA ANCU AOANA

BIOLOGIE

5.

CRI AN CRISTINAMARIA
NEGRIL LILIANA

CHIMIE

SAB U DIANA
ELENA
SAB U DIANAELENA
MIHAILOVICI
RAYMONA
JULAN COSMIN
MIRCEA
JULAN COSMIN
MIRCEA

INFORMATIC

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Management
educa ional

CCD Arad
CCD Arad

BIOLOGIE

Tehnici inovative de
educa ie
Tehnici inovative de
educa ie
Tehnici inovative de
educa ie
Înv area autentic în
mediul nonformal
Management colar

ISTORIE

Management colar

UVG Arad

ISTORIE

Curs Formator

Mediasoft

MATEMATIC

INFORMATIC

CCD Arad
CCD Arad
CCD Arad
UVG Arad

12.

13.

FLUERA JANINA

Limba român

Metode learning by
doing de predareînv are

Junior
Achievement
Romania

Limba român

Dezvoltare personal i
managementul stresului

14.

CAMENI
DANIELA

Informatic

Teaching with
Technologies Basics

15.

CAMENI
DANIELA

Informatic

Learning Microsoft
Office Application Suite

16.

DURNEA ANCU A
OANA
SAB U DIANAELENA

BIOLOGIE

Curs Formator

Center for
Evolutionary
Learning
Microsoft
Educator
Community
Microsoft
Educator
Community
CCD Arad

INFORMATIC

Informatic aplicat şi
programare-curs
postuniversitar

Universitatea
Tehnic Cluj
Napoca

ACHIM DIANAOTILIA
ACHIM DIANAOTILIA

LIMBA
ROMÂN
LIMBA
ROMÂN

Meeting with Languages

Millenium Center
Arad
CCD Arad

20.

ACHIM DIANAOTILIA

LIMBA
ROMÂN

21.

ACHIM DIANAOTILIA

LIMBA
ROMÂN

17.

18.
19.

FLUERA JANINA

„Calitate în evaluare i
examinare” - program
acreditat - Adeverin
nr. 333-1 din
07.06.2017, 120 ore, (30
credite)
„Cerc transdisciplinar de
lectur – epoci i curente
culturale” - stagiu de
formare avizat Adeverin nr. 414 din
31.03.2017 (20 ore)
„Provoc rile evalu rii în
contextul noilor
metodologii de la

CCD Arad

CCD Arad

22.

CIRCA-CHIRIL
CAMELIA

LIMBA
ROMÂN

23.

CIRCA-CHIRIL
CAMELIA

LIMBA
ROMÂN

24.

IMONCA OPRI A
DIANA

LIMBA
ROMÂN

25.

CIRCA-CHIRIL
CAMELIA

LIMBA
ROMÂN

26.

NEGRIL LILIANA

MATEMATIC

De asemenea, la Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” exist :
 Profesori metodişti 3 cadre didactice:
 Profesori formatori 3 cadre didactice.
 Profesori mentori 3 cadre didactice.

examenele na ionale” –
workshop regional –
Adeverin nr. 793-18
din 17.12.2016
„Calitate în evaluare i
examinare” - program
acreditat, 120 ore, (30
credite)
„Cerc transdisciplinar de
lectur – epoci i curente
culturale” - stagiu de
formare avizat Adeverin nr. 414 din
31.03.2017 (20 ore)
„Calitate în evaluare i
examinare” - program
acreditat - 120 ore, (30
credite)
Erasmus+ Meetings with
languages
Curs de formare ”Regula
i EXcep ia”

CCD Arad

CCD Arad

CCD Arad

Millenium Center
Arad
CCD
Arad+Asocia ia
înv torilor
AGIRO

Formatori atesta i i cursuri sus inute 2016-2017

Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa - Chiril
Camelia
Circa-Chiril
Camelia

„Metode ludice şi
dramatice în procesul
de predare – înv are
- evaluare”
„Metode ludice şi
dramatice în procesul
instructiv - educativ”
„Metode ludice şi
dramatice în procesul
instructiv - educativ”
Cercul
transdisciplinar de
lectur – De la noi la
planete i înapoi
Tehnici dramatice i
ludice în procesul
instructiv – educativ
Cercul
transdisciplinar de
lectur – Epoci i
curente culturale
Dezbatere, oratorie i
retoric
Cercul
transdisciplinar de
lectur - Cartea poart spre sine

C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)

februarie - martie 2016

18 – 22 aprilie 2016
februarie - martie 2017

C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)
C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)
C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)
C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)

27 martie - 3 aprilie
2017

C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)
C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)

42095

C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)

27 - 31 martie 2017

Circa-Chiril
Camelia
Diana Achim
Diana Achim

Diana Achim

Diana Achim

Stagii de formare din
cadrul Cercului
Pedagogic al
înv torilor - Zona
Arad - Centru
Formarea continu a
profesorilor metodi ti
ISJ
Didactica specialit ii
pentru preg tirea
definitivatului
Didactica limbii i
literaturii române.
Dezvoltarea
competen elor
profesionale
Con inuturi tiin ifice
din programele
colare de limba i
literatura român din
perspectiv didactic .
Literatur

42125

CCD Arad

2014, 2015, 2016, 2017

CCD Arad

2014, 2015, 2016, 2017

CCD Arad

2015

CCD Arad

2015

CCD Arad
C. N. Moise
Nicoar (furnizor
CCD Arad)
ANPCDEFPERASMUS+,
Bistri a N s ud
ANPCDEFPERASMUS+,
Re i a, Cara Severin

Toderici Ovidiu
Florin

Dezbatere, oratorie i
retoric
Atelier mobilitatE+,
Educa ie Şcolar ,
Bistri a

11-13 noiembrie 2016

Toderici Ovidiu
Florin

Atelier mobilitatE+,
Educa ia Adul ilor,

14- 16 noiembrie 2016

Diana Achim

27 martie - 3 aprilie
2017

Toderici Ovidiu
Florin
Toderici Ovidiu
Florin

Immigration and
media
Competitivitate si
calitate in cariera
didactica

25.03.- 04.04. 2017
2014-2015

Kiev-Ucraina
ISJ Arad, ISJ
Vaslui, ISJ Arges

ORGANIGRAMA COLEGIULUI NA IONAL „MOISE NICOAR ”

RESURSE MATERIALE
Activitatea instructiv-educativ se desf şoar într-un singur corp de cl dire pe strada Margareta Bibici nr.1 structurat astfel:
Cl direa a fost reabilitat în perioada 29.09.2010-29.10.2013, valoarea proiectului fiind de 4.690.028,92 lei, în cadrul Programului
Opera ional Regional şi cofinan at de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional , lucrare efectuat de c tre
Prim ria Municipiului Arad.
 În cadrul reabilit rii finalizate în 2013 s-au efectuat urm toarele lucr ri:
 renovarea şi restaurarea exteriorului cl dirii;
 înlocuirea vechii tâmpl rii cu tâmpl rie nou (lemn);
 geamuri de sticl exterior, termopan interior-conservându-se arhitectura cl dirii;
 refacerea grupurilor sanitare, a s lilor de clas , holurilor, cabinete, a s lii de sport;
 cantin , sal de mese;
 reabilitarea s lii festive prin conservarea elementelor arhitecturale.
 Şcoala a fost dotat cu: 141 Destop Lenovo M82 Tower+Monitor LenovoLT1953 , Workstation Dell Opti 9010 AIO – 55 buc.,
videoproiectoare EPSON EB-475 Wi– 47 BUC., Imprimante Laser – 17 buc., MFC Xerox-5 buc., Server Dell R320 – 8 buc.,
Licen catalog electronic; Ischool -1buc., Soft educa ional -7 buc., Instala ie de protec ie antip s ri, valoarea total fiind de
2.010.097,98 lei;
 Pentu o bun desf şurare a procesului instructiv-educativ cabinetele de fizic , chimie, biologie au fost dotate cu materiale didactice
specifice în valoare de 116.966,57 lei. De asemenea, sala de sport a fost dotat cu materiale sportive în valoare de 60.000 lei.
 În vederea asigur rii securit ii elevilor şi cadrelor didactice au fost achizi ionate: un sistem de control acces+prezen şi un sistem
video de supraveghere permanent a holurilor şi accesului în şcoal .
 Sala multimedia este dotat cu: calculatoare – 7 buc., All Inone - 8 buc. şi videoproiector – 1 buc. Mobilierul este achizi ionat în
ianuarie 2014, fiind în valoare de 1.601.003,494 lei.
 Au fost achizi ionate un num r de 1050 pupitre pentru elevi, 1400 scaune pentru elevi, 102 pupitre pentru un elev – laborator
informatic , catedre pentru profesori, fotolii pentru sala festiv şi sala de conferin e, dulapuri pentru laboratoarele de informatic ,
fizic chimie, biologie.
 Cantina a fost dotat cu 2 r citoare, 2 l zi frigorifice, mese de lucru, chiuvete de inox, maşin de sp lat vase şi dulapuri. Sala de
mese a fost amenajat conform regulilor igienico-sanitare în vigoare.
 Exist urm toarele autoriza iile de func ionare: Autoriza ie de securitate la incendiu nr.16/14/SU-AR din 14.03.2014; Autoriza ie
sanitar de func ionare nr.222/12.11.2014; Certificat de performan energetic nr.64524/15.10.2013; Autoriza ie na ional savitarveterinar şi pentru siguran a alimentelor nr. U.A. 1186/14.11.2008; Inspectoratul Teritorial de Munc seria AR nr.0373/05.06.2012.

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Tipul de spa iu
S li de clas
Laboratoare biologie
Laboratorde chimie
aborator
de chimie
Laboratoarede
fizic
Cabinete de informatic
Sala multimedia
Bibliotec
Cabinet de asisten
psihopedagogic
S
li de sport
Teren de sport
Cabinet medical-medicin
şcolar
Cantin
Sal de mese
Observstor astronomic
Sala profesoral
Sal de conferin e
Sal festiv
Muzeu

Num r
spa
31 ii
2
1
3
3
1
1
1
4
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Numarul de computere din coal
Num r de calculatoare utilizate în
administra ie (cabinet director, cancelarie,
secretariat, biblioteca etc.)
Num r de calculatoare utilizate exclusiv
de cadrele didactice
Num r de calculatoare utilizate în
activit i cu elevii i de c tre elevi
Num r de calculatoare cu acces la internet,
utilizate în activit i cu elevii i de c tre
elevi
Total

10
70
200
200
280

De asemenea, exist cabinete ale profesorilor pentru fiecare disciplin , precum i spa ii la demisol care vor fi amenajate pentru
diverse activit i (activitatea trupei de teatru AMIFRAN, CERCUL DE ROBOTIC etc).
 spa iile sunt semnalizate corect, încât permit vizatatorilor s se orienteze cu uşurin în şcoal ;
 sunt amenajate 3 (trei) rampe şi un lift pentru copiii cu nevoi speciale.

BUGETUL ŞCOLII

OFERTA CURRICULAR AN COLAR 2016-2017
Pentru anul colar 2016-2017 Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” a avut ca ofert de colarizare pentru înv
clase a V-a, intensiv englez , (a doua limb str in francez sau german ).
Forma de
învǎ ǎmânt
Gimnaziu
12 clase

Clasa
Clasa a V-a
Clasa a VI-a
Clasa a VII-a
Clasa a VIII-a
Total

mântul gimnazal 3

Nr. clase
3
3
3
3
12

Pentru anul colar 2016-2017 Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” a avut ca ofert de colarizare pentru înv mântul liceal de 6
clase a IX-a, respectiv: Profilul: Real - tiin e ale naturii, Bilingv-Englez : 1 clas — 28 locuri; Intensiv-Englez : 2 clase — 56 de locuri;
Profilul: Real – Matematic -informatic : 1 clas intensiv-informatic — 28 locuri; 1 clas informatic – intensiv englez — 28 locuri;
Profilul: Uman-filologie 1 clas — 28 locuri;
Forma de
învǎ ǎmânt

Liceu
filiera teoretic
24 de clase

Clasa
Profil i specializare

Nr. clase

matematic -informatic
intensiv englez
matematic -informatic
intensiv informatic
tiin e ale naturii
bilingv-englez

4

tiin e ale naturii
intensiv englez
uman filologie
Total

8

4
4

4
24

În anul colar 2016-2017, Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” are un num r de 840 elevi cu burse de merit i 3 elevi cu burse
performan .
La oferta curricular din anul colar 2016-2017 s-a ad ugat o bogat ofert de activit i extracurriculare, unele cu frecven anual :

Nr. crt.
1
2

3
4
5
6

Denumire proiect
Ziua merelor, edi ia a V-a si a VI-a

Perioada
anual

PROIECT INTERNA IONAL EUROWEEK –
EDI IA A XXV-A – ri partenere: Austria,
Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia,
Finlanda, Fran a, Germania, Grecia, Ungaria,
Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda,
Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Anglia
Cercul de poezie i traduceri englez
ARMONII
Cercul de teatru – cu participarea trupei la
festivaluri de profil jude ene, interjude ene,
na ionale şi interna ionale
Cercul de limbi str ine (limba chinez ) cu
voluntari str ini
Cercul de limbi str ine (german , italian ,
spaniol , turc ) cu voluntari str ini în cadrul
programului Erasmus+

anual

7
8

DEPRINDEREA BUNELOR MANIERE
Oraşul viitorului

9

PROIECT INTERNA IONAL E-TWINNING
MY FAIRY TALE

10
11

Expozi ia Kontraszt
Ac iune voluntariat - Cât bucurie încape într-o
cutie
FIRST TECHNOLOGY ROMANIA
Velocity Vortex 2016-2017 – Harambe Cartel

12
13

WORKSHOP-URI COMUNICARE
INCLUZIV ÎN PROIECT ERASMUS +
Visually Impaired Persons in Action

anual
anual

Organizator / Responsabil
Prof. Nagy – Vizitiu
Desdemona
Prof. Haş Maria, Circa –
Chiril Camelia, Şimonca –
Opri a Diana

Prof. Nagy – Vizitiu
Desdemona
Prof. Circa – Chiril
Camelia

an şcolar
2016 - 2017
Noiembrie
2016 –
februarie
2017
anual
noiembrie –
decembrie
2016
Noiembrie
2016 –
februarie
2017
Ianuarie 2017
anual

Prof. Stan Vanda

Pe parcursul
întregului an
şcolar
Februarie –
martie 2017

Prof. Selejan Ileana

Prof. Circa – Chiril
Camelia
Prof. Şandor Viorica
Prof. Selejan Ileana
Prof. Circa – Chiril
Camelia
Prof. Selejan Ileana
Prof. Selejan Ileana

Prof. Circa – Chiril
Camelia

14

ODEON PROJECT – SEX EDUCATION –
ERASMUS+

Octombrie
Prof. Mihailovici Raymona
2016 – aprilie
2017

15

CONCURS INTERNA IONAL DE
FOTOGRAFIE&GRAFIC PC „ENIGMA
MANTIEI ALBE”, edi ia a XV-a
CURSURI DE LIMBI STR INE
(GERMAN , ITALIAN , SPANIOL ,
TURC ) PENTRU ELEVI, PROFESORI I
PERSONAL AUXILIAR ÎN CADRUL
PROGRAMULUI ERASMUS+ MEETINGS
WITH LANGUAGES
Conferin a Interna ional Tiberiu Popoviciu

februariemartie 2017

Prof. Sab u Diana

Noiembrie
2016 –
februarie
2017

Prof. Circa – Chiril
Camelia

anual

18

Programul Şcoala altfel. (cf planific rii
aprobate în CA)

anual

19

Erasmus+ THE SOUND OF MUSIC

20
21

Proiectul MEET THE FUTURE
Consursul interna ional THEATRUM MUNDI
– edi ia a XIII-a
9 MAI - SATUL EUROPEAN

Pe parcursul
anului şcolar
anual
anual

Prof. Bodrogean Ovidiu şi
prof. Potocean Octavia
Prof. Circa – Chiril
Camelia
direc iunea
Prof. Bodrogean Ovidiu

16

17

22

anual
anual
anual

Prof. Negril Liliana
Prof. Circa – Chiril
Camelia
Prof. Circa – Chiril
Camelia
Catedrele de limbi str ine
Prof. Circa – Chiril
Camelia Prof. Lumini a
Ciurel
Prof. Ungur Lucia, prof.
Filip Adriana, prof. Radu
Mihaela
Prof. Cirin Marius
Prof. Cirin Marius
Prof. Cirin Marius

anual

Prof. Cirin Marius

anual

23

CREATIVITY DAY – PROIECT
INTERNA IONAL

anual

24

FESTIVALUL INTERNA IONAL
AMIFRAN – PARTENERI:
RILE
FRANCOFONE
CUPA CIREŞARILOR - VOLEI
CUPA MOISE NICOAR - BASCHET
CAMPANIA MIŞCARE PENTRU
S N TATEA TA
CAMPANIA CICIUS ALTIUS FORTIUS

anual

25
26
27
28

ANALIZA P.E.S.T.E.
Mediul extern al şcolii se raporteaz la factorii politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici, pentru c şcoala reprezint un
sistem deschis.
a. Contextul politic În contextul actual, marcat de o puternic tendin de globalizare, absolventul de înv mânt preuniversitar se
va confrunta cu o pia a muncii unic , global în care multiculturalitatea şi identitatea na ional câştig noi valen e. Influen ele globaliz rii
asupra procesului educa ional sunt multiple şi imposibil de neglijat: calificare interna ional ; educa ie la distan ; biblioteci virtuale; proces
didactic în limbi de circula ie interna ional ; educa ie la standarde calitative impuse; ofert educa ional adaptat nevoilor societ ii.
Conform programului de guvernare 2017-2022, educa ia trebuie s fie: captivant , continu i coerent . Captivant poate s
devin prin contactul cu lumea real , centrat pe „a face” în total concordan cu „a şti” pentru a motiva şi interesa elevul aflat în procesul
de înv are. Continu – p strarea interesului şi motiva iei pe toat durata şcolariz rii, de la ciclul primar şi pân la finalizarea studiilor
superioare. Coerent – prin viziunea care s asume un mesaj consistent la nivel na ional, s asigure o abordare integrat , cu infrastructur
bazat pe tehnologiile moderne la toate nivelurile de înv mânt i s aib o abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi
inovare. Nu în ultimul rând, trebuie s stimuleze şi s asigure continuitatea abord rilor şi prin activit ile extracurriculare şi interdisciplinare
relevante.
M surile prev zute de Guvernului României în domeniul educa iei sunt: Pachetul social garantat pentru educa ie; Dezvoltarea
sistemului de educa ie timpurie; Programe de antreprenoriat de la coala primar pân la universit i;
 Profesori motiva i i bine preg ti i;
 Cadre didactice i cercet tori de vârf;
 Cet eni activi pe pia a muncii;
 Infrastructur modern , mijloace didactice adecvate, care utilizeaz tehnologiile inform rii i comunic rii;
 Cre terea particip rii la educa ie de calitate, de la cre , pân la absolvirea unei forme de înv mânt care s asigure acces pe
pia a muncii sau tranzi ia c tre înv mântul universitar;
 Acces egal la înv mânt de calitate i incluziv la nivel preuniversitar;
 Înv area limbii române, a elementelor de istorie i civiliza ie româneasc – un drept pentru orice român;
 Cre terea particip rii în înv mântul universitar, concomitent cu îmbun t irea calit ii i relevan ei acestuia;
 Înt rirea prestigiului interna ional al universit ilor române ti;
 Excelen a în educa ie;
 Înv area pe tot parcursul vie ii;
 Valorificarea poten ialului absolven ilor de înv mânt superior i cercet torilor din diaspora;
Oferta Guvernului României în domeniul educa iei este concentrat în jurul urm toarelor obiective: acces egal şi sporit la educa ie;
instruirea şi educarea tinerilor la un nivel competitiv corespunz tor dinamicii societ ii contemporane; compatibilizarea sistemului de
înv mânt românesc cu cel european; descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ; dezvoltarea institu ional a educa iei
permanente; transformarea educa iei în resurs de baz a moderniz rii României. Procesul de înv mânt din Colegiul Na ional ,,Moise
Nicoar ” se desf şoar pe baza legisla iei generale şi a celei specifice sistemului de înv mânt preuniversitar, având în aten ie toate actele

normative din domeniu, notific rile şi ordinele emise de M.E.N. şi de I.S.J. Arad. Politica educa ional propus de şcoala noastr este pe
deplin în concordan cu politica educa ional na ional , în care înv mântul este o prioritate na ional , cu Reforma înv mântului din
România şi este apartinic , servind educa iei membrilor tinerei genera ii pentru a deveni cet eni europeni, capabili s se integreze într-o
societate dinamic , imprevizibil şi în spa iul transna ional.
b. Contextul economic
Prezentul proiect de dezvoltare institu ional trebuie s se integreze în cadrul reformei înv mântului preuniversitar, prioritar fiind
refacerea leg turilor fireşti dintre şcoal şi comunitate având în vedere c „produsele educa ionale” vor deveni actori pe scena comunit ii
ar dene, na ionale i europene, capabili s ac ioneze responsabil şi competent pentru binele personal şi pentru binele comunit ii. Tendin a
de globalizare şi interna ionalizare a educa iei, are ca efect certificarea calit ii produselor nu prin volumul de munc , ci prin inteligen a
încorporat în produs. O consecin a acestui fapt va fi libera circula ie a valorilor, a elevilor, a cadrelor didactice, a tuturor celor care se vor
impune pe pia a calit ii. Oraşul Arad se înscrie ca popula ie şi ca for economic , educa ional şi cultural între primele oraşe ale rii.
Este un oraş cu poten ial economic ridicat, cu tradi ii în multe sectoare de activitate.
Evaluând aceste aspecte, importan a educa iei în oraşul Arad este fundamental , liceul, prin elevii s i, este o „pepinier ” pentru pia a
muncii din Arad, i nu numai. Colegiul Na ional ,, Moise Nicoar ” este situat în zona ultracentral a Aradului, unde se înregistreaz o
activitate deosebit pe linie educa ional şi cultural , de axemenea, ne afl m în proximitatea administra iei publice locale. Aceast realitate
poate facilita inserarea absolven ilor pe pia a muncii şi o colaborare eficient a şcolii cu comunitatea local . 100% dintre absolven ii noştri
se orienteaz spre înv mântul superior: 100%spre cel de stat. Cei mai mul i absolven i aleg aleg universit i, facult i ca POLITEHNICA,
MEDICINA, DREPT, ŞTIIN E ECONOMICE, FILOLOGIA. Legisla ia financiar în vigoare permite atragerea de fonduri extrabugetare la
nivelul colegiului, îns acestea sunt prea mici şi nu pot sus ine derularea unor proiecte de anvergur . Interesul agen ilor economici pentru
acordarea de dona ii sau pentru sponsoriz ri institu iilor de înv mânt preuniversitar este, în continuare, destul de sc zut.
Fondurile de baz sunt asigurate de Bugetul Consiliului local şi de M.E.N. În unitatea noastr şcolar exist totuşi mul i elevi
cu o situa ie material bun . Un efect pozitiv pentru sus inerea elevilor îl constituie extinderea programelor sociale: asigurarea manualelor
şcolare gratuite pentru înv mântul obligatoriu, a burselor de merit, programul guvernamental Bani de liceu, subven ionarea abonamentului
de transport local şi regional etc. Comitetul reprezentativ al p rin ilor din Colegiul Na ional ,,Moise Nicoar ” acord un sprijin binevenit la
între inerea bazei materiale şi pentru proiecte educa ionale.
c.Contextul social
Dintotdeauna, datorit rezultatelor foarte bune ob inute de elevii liceului la examenele na ionale (Evaluare na ional şi Bacalaureat),
la admiterea în înv mântul superior sau la concursurile şi olimpiadele şcolare, datorit cur eniei şi disciplinei din şcoal , a dot rilor
materiale, cât mai ales a ofertei educa ionale, Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” este una dintre intele preferate ale elevilor capabili de
performan din oraş şi ale p rin ilor acestora. Din punct de vedere social, predomin tendin a celor mai multe familii de a asigura copiilor
lor cultura general şi o preg tire academic . Popula ia şcolar provine dintr-un mediu social care apreciaz educa ia de tip tradi ional,
exist genera ii de absolven i ai Colegiului Na ional „Moise Nicoar ” (str bunici, bunici, p rin i, copii care au absolvit acela i liceu) fapt
care faciliteaz procesul comunic rii cu familiile elevilor. Problemelor sociale li se acord aten ie sporit la nivel local şi na ional, iar
programele de prevenire i combatere a violen ei, a consumului de droguri şi de alcool sunt eficiente.
Echipa managerial a colegiului are în vedere racordarea ofertei educa ionale la pia a muncii şi la cerin ele României ca membru
U.E. Astfel, accentul cade pe studiul limbilor str ine moderne (englez , francez i german ), pe studiul intensiv al informaticii i al
matematicii, dar şi pe studiul intensiv al limbii i literaturii române, al literaturii universale, i al latinei, la filologie. De asemenea, în coala

noastr se pune un accent deosebit pe dezvoltarea deprinderilor de leadership şi de comunicare, pe promovarea valorilor bazate pe
flexibilitate, toleran , competitivitate şi autoperfec ionare, prin numeroase activit i curriculare i extracurriculare.
Num rul mare de cadre didactice titulare ale colegiului nostru cu titlu ştiin ific de doctor, care activeaz ca metodişti, formatori
na ionali, mentori, membri în corpuri de exper i sau care sunt autori de c r i, manuale sau de articole de specialitate confer procesului
instructiv-educativ înalt calitate, fluen şi eficacitate i inut academic . Colaborarea şcolii cu funda ii, ONG-uri, cu institu iile de cultur ,
şi nu numai, s-a concretizat în proiecte educa ionale de succes.
d. Contextul tehnologic
Tehnologia are un rol foarte important în asigurarea calit ii şi a eficientiz rii procesului de înv mânt. Forma cea mai important a
contextului tehnologic o reprezint tehnologia informatic , de vreme ce, într-o institu ie care profesionalizeaz cea mai mare parte a elevilor
în domeniul informatic, aceast tehnologie influen eaz structura programelor de studii, calitatea procesului de înv mânt şi, implicit,
valoarea absolven ilor. Programele informatice specifice, care contribuie categoric la modernizarea procesului de înv mânt, sunt folosite
de un num r mare de cadre didactice. În acest sens, toate cadrele didactice integreaz mijloacele noilor tehnologii în actul didactic. Colegiul
nostru dispune de suficiente mijloace moderne, pentru toate s lile, cabinetele şi laboratoarele, care contribuie la calitatea i actualitatea
actului educativ. Utilizarea SIR permite gestionarea eficient a resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul
institu iei. To i elevii au acces la internet, toate s lile de clas sunt dotate cu calculatoare performante i videoproiectoare, ceea ce reprezint
o uriaş resurs pentru educa ie, permi ând deopotriv informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei informa iei şi
comunica iei.
În contextul integr rii europene şi în acord cu planul strategic de ac iune european , care are ca obiectiv central: inducerea de
schimb ri în educa ie şi formare pentru a putea tr i şi munci într-o societate bazat pe cunoaştere, eLearning reprezint calea de integrare a
noilor tehnologii ale informa iei şi comunica iei în domeniile de interes. Tehnologia eLearning acoper o plaj foarte variat de medii de
înv are, care combin textul, imagini, sunete, prezentate prin modalit i diverse.
e. Contextul ecologic
Programul na ional de protec ie a mediului devine din ce în ce mai important într-un spa iu afectat în permanen de poluare. În
jude ul Arad se înregistreaz un consum relativ ridicat de resure energetice cu care se aprovizioneaz în general din afara sa, i are nevoie de
o eficientizare a consumurilor în paralel cu punerea în valoare a tuturor surselor generatoare de energii regenerabile de care dispune, se
precizeaz în Strategia energetic a jude ului Arad 2010 – 2020.
Apreciem c orice proiect care sprijin protec ia mediului este binevenit şi c educa ia ecologic trebuie s devin o component în
educarea tinerilor. Colegiul nostru se afl într-o zon proxim cu spa iu verde, având în apropiere Malul Mure ului. Astfel, se organizeaz
ac iuni în parteneriat cu institu ii care au drept scop conştientizarea de c tre elevi a necesit ii unui oraş curat şi a unui mediu înconjur tor
s n tos, întâlniri cu reprezenta i ai organismelor abilitate sau ai unor ONG-uri, pe probleme de poluare şi protec ia mediului inconjur tor,
caravane eco etc. Se organizeaz şi activit i de informare a elevilor cu privire la bolile secolului şi pericolele care atenteaz la s n tatea lor
(consumul de alimente nes n toase, consumul de alcool, consumul dedroguri).În cadrul institu iei noastre de înv mânt se realizeaz
educa ia ecologic şi se deruleaz programe de protejare a mediului, colectare a deşeurilor ş.a.

ANALIZA DIAGNOSTIC (SWOT) Colegiul National „Moise Nicoar ”Arad
Pentru a realiza o bun diagnoz a organiza iei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul intern, cât şi mediul
extern, pe urm toarele paliere :
 Oferta curricular
 Resursele umane
 Resursele materiale şi financiare
 Rela iile cu comunitatea
Oferta curricular
PUNCTE TARI
 Îmbun t irea ofertei educa ionale a colii, prin derularea unor cursuri op ionale, menite s consolideze specificul colii pe pia a
de oferte i servicii educative; Şcoala furnizeaz elevilor un curriculum echilibrat, armonizând oferta pentru disciplinele
obligatorii i disciplinele din cadrul curriculumului la decizia colii.
 Şcoala foloseşte schemele orare astfel încât curriculumul este implementat eficient.
 Şcoala organizeaz activit i extracurriculare al c ror con inut este complementar curriculumului na ional.
 Evaluarea se realizeaz corespunz tor unui înv mânt centrat pe competen e, îmbinând metodele tradi ionale cu cele alternative.
 Asigurarea unor standarde educa ionale înalte confirmate prin inser ia majorit ii absolven ilor în înv mântul superior din ar i
din str in tate;
 Existen a unui program de preg tire suplimentar atât pentru examene, cât i pentru performan ;
 Realizarea proiect rii didactice în scopul form rii i dezvolt rii de competen e ale elevilor;
 Evaluarea cuno tintelor i competen elor elevilor, bazat pe un sistem propriu de testare si simulare a examenelor na ionale, în
scopul parcurgerii ritmice a materiei;
 Rezultate bune i foarte bune la examenele finale, concursuri i olimpiade colare;
 Desf urarea unui numar mare de activit i extracurriculare i implicarea în proiecte educa ionale în parteneriat cu diverse
institu ii din sistemul de înv mânt, din comunitatea local , la nivel regional sau na ional i interna ional (ONG-uri, institu ii
publice);
 Implicare activ a Consiliului elevilor în via a şcolii.
PUNCTE SLABE
 Proiectarea i organizarea CDŞ;
 Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor;
 Uneori op iunile în privin a CD se fac în func ie de abilit ile şi competen ele profesorilor şi nevoile de încadrare a resurselor
umane.
OPORTUNIT I:
 Identificarea oportunit ilor de formare a cadrelor didactice;
 Existen a programelor de formare continu care s asigure dezvoltarea competen elor cadrelor didactice în vederea realiz rii unei

oferte CDŞ în concordan cu dorin a de informare şi cunoaştere a beneficiarilor direc i în diferite domenii de activitate;
 Identificarea nevoilor elevilor în ceea ce priveşte oferta şcolii.
AMENIN RI:
 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerin ele şi solicit rile p rin ilor şi elevilor poate sc dea motiva ia şi interesul
acestora pentru înv are;
 Planul de înv mânt nu permite realizarea tuturor solicit rilor (op iunilor) beneficiarilor;
 Comunicarea deficitar între şcoal , familie şi elevi poate afecta buna organizare a curriculumului la decizia şcolii.
 Curriculumul supraînc rcat la anumite discipline centreaz actul educa ional pe aspectul informativ, teoretic, în defavoarea celui
formativ, practic;
 Desele modific ri ale strategiilor curriculare pe termen mediu i lung conduc la confuzie în rândul profesorilor i beneficiarilor
educa iei.
Resursele umane
PUNCTE TARI
 Elevii sunt interesa i de concursurile i olimpiadele şcolare, iar rezultatele sunt foarte bune;
 Elevii sunt competitivi, implica i în propria devenire, au dorin a de a se dezvolta;
 Num r mare de absolven i integra i la cel mai înalt nivel de realizare profesional şi social .
 Existen a resurselor umane valoroase, un num r mare de cadre didactice având titlul ştiin ific de doctor şi gradul didactic I, fiind
persoane cu o serioas expertiz didactic şi recunoscute în comunitate;
 Profesori autori de c r i, manuale, studii de specialitate;
 Profesori de nivel universitar, formatori, mentori, coordonatori de cercuri pedagogice, implica i i în educa ia adul ilor;
 Cadre didactice calificate pe toate posturile existente, majoritatea titulari şi cu continuitate în şcoal ;
 Preocup ri pentru cercetare, particip ri la sesiuni de comunic ri tiintifice la nivel local, jude ean, na ional i interna ional;
 Interes pentru perfec ionare continu a personalului didactic şi ob inerea gradelor didactice;
 Personalul nedidactic i didactic auxiliar este calificat, cu experien .
PUNCTE SLABE
 Insuficienta pregatire tiin ific i metodic a profesorilor debutan i;
 Relativa fluctua ie de personal didactic, ca urmare a etapelor mobilit ii;
 Rezisten a la schimbare a unor cadre didactice, insuficienta implicare a profesorilor în aplicarea unor metode de predare i
strategii didactice moderne, centrate pe elev;
 Existenta unor disfunc ionalit i în ceea ce prive te munca în echip .
 Lipsa motiva iei materiale;
 Insuficienta încadrare cu personal nedidactic i didactic auxiliar;
OPORTUNIT I:
 Varietatea cursurilor de formare/ perfec ionare organizate de C.C.D., ONG-uri, universit i, prin proiecte educa ionale na ionale şi
interna ionale;

Disponibilitatea multor p rin i de a se implica în via a şcolii, de a participa activ la activit ile educative, actul decizional,
programe, comisii de lucru etc;
 Disponibilitatea unor agen i economici, ONG-uri, funda ii de a sprijini elevii cu rezultate foarte bune la înv tur .
 Standardele înalte în activitatea didactic , precum i rezultatele bune ale elevilor colii, asigur prezen a unei popula ii colare cu
nivel intelectualridicat;
AMENIN RI:
 Sc derea motiva iei şi interesului absolven ilor de elit pentru profesia didactic datorit devaloriz rii statutului profesorului;
 Sc derea popula iei colare;
 Autosuficien a personalului didactic i a elevilor, din lips de concuren pe plan local.
 Tendin a de diminuare din partea ISJ, pe fondul sc derii natalit ii şi a profilului specific pie ei muncii, a num rului de clase de
liceu teoretic, în favoarea claselor de profesional ;
 Sc derea motiva iei elevilor pentru studiu i pentru formarea competen elor i deprinderilor de munc intelectual , ca urmare a
perturb rii ap rute în sistemul de valori la nivelul societ ii române ti.


Resursele materiale şi financiare
PUNCTE TARI
 Func ionarea colii într-o cl dire monument istoric, reabilitat în perioada 2010-2013, valoarea proiectului fiind de 4.690.028,92 lei,
în cadrul Programului Opera ional Regional şi cofinan at de Uniunea European prin Fondul European de Dezvoltare Regional ,
lucrare efectuat de c tre Prim ria Municipiului Arad;
 Şcoala este dotat cu aparatur în valoare de 2.010.097,98 lei;
 Cabinetele de fizic , chimie, biologie sunt dotate cu materiale didactice specifice în valoare de 116.966,57 lei.
 Sala de sport este dotat cu materiale sportive în valoare de 60.000 lei ;
 Securitatea elevilor şi cadrelor didactice este asigurat de un sistem de control acces+prezen şi un sistem video de supraveghere
permanent a holurilor şi accesului în şcoal ;
 Sala multimedia este dotat cu: calculatoare – 7 buc., All Inone - 8 buc. şi videoproiector – 1 buc;
 Mobilierul achizi ionat în ianuarie 2014 este în valoare de 1.601.003,494 lei;
 1050 pupitre pentru elevi, 1400 scaune pentru elevi, 102 pupitre pentru un elev – laborator informatic , catedre pentru profesori,
fotolii pentru sala festiv şi sala de conferin e, dulapuri pentru laboratoarele de informatic , fizic chimie, biologie;
 Cantina este dotat cu aparatur de nivel european ;
 Sala de mese este amenajat conform regulilor igienico-sanitare în vigoare ;
 Amenajarea s lilor de clas – cabinete pentru fiecare disciplin – dotate adecvat (fiecare cu computer şi videoproiector, conectate
la Internet) pentru activit i interactive şi dotate din punct de vedere tehnic pentru înv mânt informatizat;
 Biblioteca este dotat cu 33.872 volume şi 1129 cititori, calculatoare cu acces la internet;
PUNCTE SLABE
 Spa iu limitat pentru desf urarea activit ii colare, num rul s lilor de clas prea mic în raport cu num rul de clase;
 Terenul de sport din fa a colii nu este amenajat corespunz tor desf ur rii activit ilor sportive;

 Unele lucr ri realizate cu ocazia reabilit rii sunt de slab calitate; Spa iile de la subsol nu sunt func ionale din cauza igrasiei;
 Uzura fizic i moral a unor materiale didactice din cabinete, s li de clas ;
OPORTUNIT I:
 Descentralizare şi autonomie institu ional ;
 Parteneriat cu comunitatea local (prim rie, p rin i, ONG-uri, firme);
 Sprijinul primit din partea administra iei locale în ceea ce prive te între inerea infrastructurii colare i modernizarea bazei
materiale;
 Interesul unor membri ai comunit ii pentru închirierea unor spa ii din unitatea de înv mânt (ex. sala festiv , s lile de sport) în
afara programului şcolar.
AMENIN RI:
 Alocarea unor fonduri b neşti insuficiente pentru între inerea şcolii, fapt ce determin degradarea spa iilor şcolare;
 Ritmul accelerat al schimb rilor tehnologice conduce la uzura moral rapid a echipamentelor existente;
 Spa iile destinate unit ii de înv mânt sunt greu de supravegheat, împiedicând realizarea siguran ei elevilor i profesorilor.
Rela iile cu comunitatea
PUNCTETARI
 Încheierea contractului educa ional cu p rintii, în vederea implic rii acestora în dezvoltarea institu ional pe mai multe domenii
func ionale: monitorizare elevi curriculum, resurse umane, baza material , parteneriate cucomunitatea;
 Derularea de activit i în parteneriat cu unit i colare din înv mântul preuniversitar i universitar, institu ii publice sau private
din comunitatea local , precum i cu diferite organiza iii i asocia ii nonguvernamentale;
 Rela ii foarte bune cu Inspectoratul colar Jude ean Arad;
 Rela ii foarte bune cu toate institu iile locale i jude ene (Prim ria, Consiliul Jude ean, Prefectura, universit ile etc);
 Realizarea şi participarea colii la programe şi proiecte locale, na ionale i europene;
 Rezultatele activit ilor derulate în coal sunt promovate la nivelul comunit ii prin afişaj, la şedin ele cu p rin ii, prin massmedia sau pe site-ul şcolii.
PUNCTE SLABE
 Lipsa parteneriatelor externe.
 Pu ine programe/ proiecte educative sau activit i extraşcolare implic participarea direct a p rin ilor;
 Unele activit i extraşcolare au un caracter formal şi neatractiv pentru elevi;
 Insuficienta promovare a colii în mass-media,
 Promovarea neadecvat a unit ii şcolare prin mijloace informale.
OPORTUNIT I:
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor institu ii de a veni în sprijinul şcolii, prin programe şi ac iuni specifice (Prim rie, ONG,
Biseric , Poli ie, institu ii culturale);
 Interesul firmelor/ universit ilor de a-şi recruta şi forma în perspectiv personal specializat;
 Responsabilitatea altor şcoli/ institu ii omoloage pentru schimburi de experien ;

 Interesul mass-media fa de problemele specifice domeniului educa ional.
AMENIN RI:
 Implicarea formal a comunit ii locale în via a şcolii, doar prin participarea la şedin e a unor reprezentan i desemna i în unele
consilii şi comisii;
 Desele schimb ri legislative, lipsa unor programe coerente de reform în domeniul educa iei;
 Inexisten a unui cadru legislativ de natur s stimuleze sus inerea real a activit ii şcolare din partea comunit ii.

II. VIZIUNEA COLII
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad reprezint tradi ia care se deschide spre spiritul modern european.
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad ofer fiec rui absolvent o educa ie complet , care îi asigur accesul la reperele axiologice
fundamentale ale societ ii i lumii în care tr ie te, precum i o preg tire tiin ific de excelen .
MISIUNEA ŞCOLII (Filosofia colii)
Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” Arad









Identitatea Colegiul Na ional „Moise Nicoar ” s-a cristalizat în jurul urm toarelor valori:
Curajul – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiin .
Judecata în eleapt – a defini şi a în elege scopurile valoroase şi a stabili priorit ile; a gândi prin prisma consecin elor ac iunilor şi a
fundamenta deciziile pe în elepciunea practic .
Integritatea – a avea puterea interioar de a spune adev rul, de a ac iona onest în gând şi în fapt .
Bun tatea – a ar ta grij şi compasiune, prietenie şi generozitate fa de ceilal i.
Perseveren a – a fi consecvent şi a g si puterea de a merge mai departe în ciuda dificult ilor, a eşecurilor personale.
Respectul – a ar ta considera ie fa de oameni, fa de autorit i, fa de proprietate şi, nu în ultimul rând, fa de propria persoan .
Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecven obliga iile care revin fiec ruia, asumarea r spunderii pentru propriile ac iuni.
Autodisciplina – a avea control asupra propriilor ac iuni, cuvinte, dorin e împulsuri şi a avea un comportament adecvat oric rei situa ii; a
da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Aceste valori se reg sesc în conduita profesorilor şi sunt cultivate la elevi, toate având drept scop împlinirea uman i profesional . Multe
dintre aceste valori au fost cultivate şi consolidate de-a lungul timpului de personalit i puternice care au slujit înv mântul ar dean în cadrul
colegiului nostru.
Principiul fundamental al şcolii se circumscrie idealului de personalitate complex , structurat pe o dimensiune practic şi una cultural .
Parcursul în vederea transform rii idealului educa ional în realitate presupune:
 Încurajarea performan ei;
 Încrederea în posibilit ile proprii prin cunoa terea de sine şi cultivarea respectului de sine;
 Abilitatea de a folosi cunoştin ele, deprinderile, aptitudinile, competen ele dobândite în şcoal pentru o integrare rapid în societatea
complex şi dinamic actual ;
 Promovarea responsabilit ii fa de sine i fa de ceilal i.
 Educarea elevilor în spiritul respect rii drepturilor şi libert ilor fundamentale ale omului, al demnit ii şi toleran ei, al schimbului liber de
opinii, prin asigurarea dimensiunii europene a educa iei.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ŞCOLII
Rezumatul aspectelor principale care necesit dezvoltare
OP IUNI STRATEGICE

Dezvoltarea curricular :
Adaptarea ofertei curriculare la nevoile reale de formare ale elevilor;
Flexibilizarea programelor şi a ofertei educa ionale, permanent adaptate la cerin ele social-economice;
Colaborarea cu agen ii economici, universit i, în vederea stabilirii unui plan comun de ofert educa ional la decizia şcolii (CDŞ);
Dezvoltarea proiectelor educa ionale interna ionale i a parteneriatelor educa ionale interna ionale.
Dezvoltarea resurselor umane:
Monitorizarea perfec ion rii/ form rii continue a cadrelor didactice, conform legisla iei în vigoare şi a nevoilor personale;
Distribuirea de responsabilit i tuturor cadrelor didactice, în vederea valorific rii poten ialului individual, prin consultare şi implicare;
Selec ia riguroas a elevilor care solicit transferul la unitatea noastr şcolar ;
Organizarea activit ii de selec ie a cadrelor didactice pe criterii de valoare profesional ;
Elaborarea unor instrumente de evaluare a cadrelor didactice în vederea acord rii calificativului anual/ a grada iei de merit pe criterii de
competen profesional şi probitate moral , implicare în activit ile şcolii;
Ameliorarea climatului de munc , astfel încât s devin stimulativ în vederea valorific rii întregului poten ial şi ob inerii unor rezultate
foarte bune.
Atragerea de resurse financiare, men inerea şi dezvoltarea bazei materiale
Închirierea spa iilor disponibile, dup 2018, pe perioada vacan elor şcolare şi în afara orelor de curs;
Repararea spa iilor colare, a celor de la subsol şi modernizarea cabinetelor şi laboratoarelor;
Dotarea cu calculatoare i softuri;
Asigurarea securit ii elevilor, a personalului i a cl dirii monument prin achizi ionarea unui sistem de supraveghere/ alarm ;
Dezvoltarea rela iilor comunitare
Reconsiderarea parteneriatului şcoal -familie;
Încurajarea schimburilor de experien cu elevii şi profesorii din alte şcoli, din ar sau din Europa;
Popularizarea rezultatelor şi activit ilor şcolii, printr-o strâns colaborare cu mass-media.
Elaborarea şi distribuirea materialelor de prezentare a :
Ofertei curriculare;
Calific rii şi prestigiului personalului didactic;
Bazei materiale a şcolii;
Modului în care şcoala r spunde nevoilor şi cerin elor comunit ii.
Adecvarea continu a ofertei educa ionale la nevoile şi cerin ele beneficiarilor:
Elaborarea proiectului planului de şcolarizare în conformitate cu evolu ia demografic şi pia a muncii;
Diversificarea ofertei educa ionale, pornind de la solicit rile beneficiarilor direc i şi indirec i ai actului educa ional.
Asigurarea şi evaluarea calit ii prin:
Elaborarea unor instrumente de evaluare adecvate specificului unit ii şcolare, care s completeze prevederile Standardelor de referin ;




Raportarea semestrial şi anual a concluziilor comisiei;
Elaborarea de c tre comisie a unui plan de îmbun t ire a activit ii desf şurate în organiza ia furnizoare de educa ie, pornind de la
concluziile raportului de evaluare intern , realizat anual.

TERMENELE DE REALIZARE
Strategia proiectului propus de direc iune este în concordan cu strategia ISJ, strategie care în acest moment se afl în derulare. În
principiu, proiectul de dezvoltare institu ional se elaboreaz pe termen mediu, pentru o perioad de 4 ani (2017-2022).
ANALIZAREA AVANTAJELOR OP IUNII
Consider m c strategia, respectiv intele şi op iunile strategice alese se justific prin:
 Respect politicile şi strategiile de dezvoltare na ionale, regionale şi locale;
 Respect nevoile şi interesele întregii comunit i;
 Conduc la creşterea calit ii educa iei în şcoal ;
 Sunt realizabile cu resursele existente şi previzibile, folosite într-un mod mai eficient;
 Sunt absolut necesare pentru dezvoltarea unit ii şcolare.
PLANUL OPERA IONAL












OBIECTIVELE SPECIFICE I INTELE ŞCOLII
inte pentru anul şcolar 2017-2018 pentru îmbun t irea calit ii educa iei şi form rii profesionale
Înt rirea încrederii membrilor organiza iei în personalul de conducere;
Ob inerea unui climat corespunz tor actului didactic;
Utilizarea eficient a resurselor existente;
Încheierea de parteneriate cu institu ii;
Dotarea laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate;
Realizarea unui climat de siguran ;
Realizarea unui proces de colectare a feedbackului eficient;
Creşterea responsabilit ii elevilor i profesorilor fa de actul educativ;
Realizarea unui sistem de evaluare corect şi obiectiv;
Diversificarea ofertei educa ionale la toate nivelurile.

Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018
Nivel de
înv mânt

Gimnaziu

Liceal
(ciclul inferior)
Liceal
(ciclul superior)

Clasa

Nr. de
clase

Nr. de
elevi

Forma
de înv mânt

cl. a V-a

3

89

Zi

cl. aVI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
cl. a IX-a
cl. a X-a
Total
cl. a XI-a
cl. a XII-a
Total

3
3
3
12
6
6
12
6
6
12

85
90
89
353
168
169
337
175
172
347

Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi
Zi

PLAN OPERA IONAL
2017-2018
DOMENII / PRIORIT

I / OBIECTIVE

A. Management institu ional:


Asigurarea unui management strategic şi opera ional modern şi democratic la nivelul organiza iei;



Creşterea siguran ei elevilor în incinta unit ii şcolare;



Gestionare eficient a resurselor materiale şi financiare;



Gestionarea imaginii institu iei;



Asigurarea circula iei optime a informa iei şi respectarea strict a legisla iei în vigoare;



Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesional ;



Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;



Creşterea interesului partenerilor educa ionali (elevi – p rin i - comunitate local ) fa de activitatea didactic din unitatea şcolar ;



Ini ierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel local, regional, na ional şi interna ional;

B. Management educa ional:


Stabilirea ofertei curriculare în func ie de nevoile specifice ale comunit ii colare;



Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competen elor / obiectivelor de referin şi a con inuturilor vizate de curricula
şcolar ;



Evaluarea şi popularizarea performan elor şcolare şi extraşcolare;



Creşterea calit ii resurselor umane din unitatea şcolar în vederea îndeplinirii scopurilor educa ionale şi asigurarea calit ii în
înv



mânt;

Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în vederea realiz rii unor proiecte;



Definirea şi promovarea ofertei educa ionale.

C. Managementul calit ii:


Asigurarea calit ii educa iei prin oferirea programelor de educa ie care s satisfac aştept rile beneficiarilor, precum şi standardele
de calitate;



Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calit ii de c tre structurilor responsabile cu evaluarea intern a unit ii;



Optimizarea procedurilor de monitorizare şi evaluare a calit ii procesului de înv

mânt.

A. MANAGEMENT INSTITU IONAL
1.Managementul strategic (Proiectare i organizare)
Nr.crt
Activitatea propus
1.
2.

Reactualizarea organigramei Colegiului „Moise Nicoar ”, cu linii
clare de decizie comunicare şi raportare
Constituirea comisiilor metodice
Constituirea comisiilor de lucru permanente şi temporare

Termen /
interval
calendaristic
Sept. 2017
Sept. 2017

Responsabili
Director
Director adjunct

Organigrama

Director
Director adjunct
Director
Director adjunct

Dosar comisii de
lucru
Componen a
Consiliului de
administra ie
Realizarea tuturor
tematicilor propuse
în graficele de
activit i
Program
managerial

Alegerea noului Consiliu de administra ie al unit ii şcolare în
conformitate cu legisla ia în vigoare şi a responsabililor de comisii
metodice
Stabilirea tematicii Consiliului de administra ie şi a Consiliului
profesoral

Sept. 2017
Sept. 2017

Director
Director adjunct

5.

Planificarea activit ii la nivelul comisiilor metodice şi de lucru

Oct.2017

6.

Realizarea analizei SWOT, la nivelul unit ii şcolare

Oct. 2017

7.

Revizuirea PDI, elaborarea planurilor opera ionale
2017-2018

Oct. – nov. 2017

Responsabili
comisii metodice şi
de lucru
Directori
CEAC
Directori
Comisia de
elaborare PDI ,
CEAC

8.

Realizarea Regulamentului intern şi asigurarea condi iilor pentru
popularizarea lui

Oct. 2017

9.

Reactualizarea fişei postului pentru toate posturile prev zute în
organigram

Oct.2017

3.
4.

Indicatori

Directori
Consiliul de
administra ie
Director
Director adjunct
Secretar ef
Responsabili
comisii metodice

Analiza SWOT
PDI
realizat integral

RI 2017-2017
Fişa postului

10.

Elaborarea programului managerial pentru anul şcolar 2017-2018 şi
prezentarea acestuia în Consiliul Profesoral în vederea aprob rii

Oct. 2017

Director
Director adjunct

11.

Elaborarea Programului managerial pentru activit ile extracurriculare
şi extraşcolare şi prezentarea acestuia în Consiliul Profesoral în
vederea aprob rii
Reorganizarea Consiliului Consultativ al Elevilor

Oct. 2017

Consilier educativ

Oct. 2017

Consilier educativ

Organizarea lectoratelor cu p rin ii: atât la nivel de clas cât şi la nivel
de şcoal în vederea men inerii unei permanente leg turi cu familia

Octombrie –
noiembrie
2017 sem.I
Martie –
Aprilie 2018 sem.II

Directori
Dirigin ii

12.
13.

Îndeplinirea 90%
din activit ile
propuse
Îndeplinirea 90%
din activit ile
propuse
Componen a
consiliului
Îndeplinirea 90%
din activit ile
propuse

2.Managementul opera ional

Nr.crt

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
Oct. 2017

Responsabili

Indicatori

Director

Fişa postului

Director
Director adjunct
Secretar ef
Director
Director adjunct
Secretar ef
Informatician
Profesor de
informatic
Directorii

Fişa postului

1.

Stabilirea responsabilit ilor fiec rui membru al Consiliului de
administra ie

2.

Stabilirea responsabilit ilor pentru responsabilii comisiilor care
func ioneaz în şcoal

Oct. 2017

3.

Actualizarea bazei de date la nivelul şcolii

Oct. 2017

4.

Refacerea i actualizarea pagini de web a şcolii în vederea inform rii
corecte a elevilor şi a comunit ii locale

Oct. 2017
Permanent

5.

Asigurarea condi iilor de transmitere a informa iilor legislative MEN şi
ISJ privind încadrarea, perfec ionarea şi evaluarea personalului din unitate

Permanent

6.

Aplicarea corect a Regulamentului privind regimul juridic al actelor de
studii şi al documentelor de eviden şcolar . Arhivarea şi p strarea în
siguran a documentelor şcolare şi a actelor de studiu
Proiectarea sistemelor şi procedurilor de s n tate şi securitate a muncii şi
de PSI prev zute de legisla ia în vigoare

Permanent

Respectarea sistemelor şi procedurilor de s n tate şi securitate a muncii şi
de PSI prev zute de legisla ia în vigoare, de c tre elevi şi to i angaja ii

Permanent

7.
8.

Permanent

Director
Dir. adjunct
Secretar şef
Director. adj.
Comisii PM şi PSI
Director. adj.
Comisii PM şi PSI

SIIR
func ionabil
Pagina web
Nr. cât mai redus
de cadre didactice
neinformate
Registru de elevi
Proces-verbal acte
studii
Dosar comisie
PM, PSI
Dosarele
personale SSM,
PSI completate la
zi,

9.
10.

Asigurarea securit ii tuturor celor implica i în activitatea şcolar , în
timpul programului de lucru, prin serviciu de paz al şcolii şi prin
sistemul de camere video
Asigurarea serviciilor medicale pentru to i elevii unit ii prin cabinetul
medical existent în unitate

Noiembrie 2017
Permanent
Permanent

Directorii
Adm. Financiar
Consilier educativ
Medicul şi
asisten ii
medicali şcolari

Contract prest ri
servicii cu Firma
de paz i protec ie
Existen a
sistemului de
proceduri

3.Resurse umane

Nr. crt.
1.
2.

Activitatea propus
Încadrarea cu personal didactic în conformitate cu legisla ia în
vigoare, stabilirea dirigin ilor, respectându-se principiul
continuit ii şi competen ei profesionale
Stabilirea statului de personal pentru anul şcolar
2017-2018

Termen /
Interval
calendaristic
Septembrie 2017

Responsabili

Indicatori

Director
Director adjunct

Octombrie 2017

Director
Directori adjunct
Secretar ef
Director
Contabil ef
Secretar ef
Dirigin i
Secretar ef

98 % titulari
şi suplinitori
califica i
98 % titulari
şi suplinitori
califica i
98 % titulari
şi suplinitori
califica i
Situa ii
statistice
corecte
Fişa de
evaluare

3.

Întocmirea statului de func ii în vederea fundament rii
cheltuielilor de personal pentru anul 2017-2018

Octombrie 2017

4.

Întocmirea situa iilor statistice de început şi sfârşit de an şcolar
la nivelul unit ii de înv mânt şi validarea acestora

Octombrie 2017

5.

Întocmirea fişei de evaluare a personalului didactic

Noiembrie 2017

6.

Prelucrarea şi aplicarea calendarului mişc rii personalului
didactic in unit ile şcolare

Ianuarie 2018

7.

Coordonarea activit ilor referitoare la burse, programul „Bani
de liceu”

Permanent

Consiliul de
Administra ie
CEAC
Director
Director adjunct
Directorii
Dirigin ii, Secretar

98 % titulari
şi suplinitori
califica i
Nr. de elevi
deponen i

4. Resurse materiale
Nr. crt.

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
august-septembrie
2017

Responsabili

Indicatori

Director
Director adjunct
Adm.finaciar
Adm.de patrimoniu
Director
Directori adjunct
Administrator de
patrimoniu
Director
Contabil ef
Secretar ef
Administrator de
patrimoniu

Existen a
tuturor
autoriza iilor

1.

Preg tirea începutului de an şcolar 2017-2018,
monitorizarea repara iilor curente, igieniz rilor

2.

Repartizarea s lilor de clas în vederea asigur rii
condi iilor optime de desf şurare a activit ii didactice

Septembrie 2017

3.

Preluarea cu inventar a s lilor de clas de c tre
responsabilii de s li şi asumarea r spunderii pentru
dotarea existent
Amenajarea şi între inerea corespunz toare a spa iilor
aferente cl dirii şcolii
Efectuarea repara iilor necesare şi igienizarea grupurilor
sanitare.
Amenajarea atelierelor şi laboratoarelor

Septembrie 2017

6.

Atragerea de fonduri necesare pentru cump rarea de
aparatur pentru laboratoare şi alte spa ii şcolare

Permanent

7.

Repartizarea manualelor şcolare şi efectuarea de comenzi

Septembrie
Octombrie 2017

Director
Bibliotecar

8.

Actualizarea studiului privind baza material a unit ii de
înv mânt

Decembrie 2017

Comisia de
inventariere

4.

5.

august-septembrieoctombrie 2017
Permanent

Directorii
Adm.finaciar
Adm.de patrimoniu
Directorii
Adm. financiar

Tabele cu
reparti ia s lilor de
clas
Inventar s li
semnate de
dirigin i
Rapoarte de
monitorizare
Referate lucr ri
de repara ii
Laboratoare
func ionale
Cel pu in 3
laboratoare dotate
100% elevi s
beneficieze de
manuale gratuite
Dosare de
Inventariere
actualizate

5.Resurse financiare
Nr. crt.

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
mânt Decembrie 2017

1.

Constituirea proiectului de buget al unit iide înv
în conformitate cu prevederile legale în vigoare
(indicându-se sursele de finan are) şi adecvarea acestuia
la ac iunile prev zute în planurile opera ionale din PDI.

2.

Aprobarea proiectului de buget în Consiliul de
Administra ie al unit ii
Realizare execu iei bugetare a unit ii de înv mânt
pentru anul financiar 2017
Asigurarea activit ilor financiar contabile, de control şi
de audit financiar cu personal propriu
Colaborarea cu autorit ile locale în ceea ce priveşte
repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru între inerea şi
repararea spa iilor şcolare.
Realizarea de parteneriate cu şcoli din ar şi str in tate.

3.
4.
5.

Decembrie 2017
Ianuarie 2018
Ianuarie 2018
Permanent

Responsabili

Indicatori

Director
Consiliul de
Administra ie
Administrator
finaciar
Consiliul de
Administra ie
Director
Adm. financiar
Director
Adm. financiar
Director
Adm. financiar
Consiliul de
Administra ie
Responsabil cu
proiecte şi
programe

Proiect buget

Proces verbal
Buget anual
Buget anual
Realizarea
documenta iei
specifice

6. Orientarea şi consilierea elevilor - dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesional

Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Activitatea propus
Întocmirea tematicii orelor de dirigen ie şi consiliere
şcolar , în concordan cu programele de orientare şi
consiliere aprobate de MEN
Elaborare şi aplicarea la clase a unui set de chestionare
care s permit stabilirea stilurilor de înv are şi
identificarea elevilor cu probleme
Colaborarea cu Direc ia de protec ie a copilului şi alte
organiza ii de profil pentru prevenirea apari iei unor
„situa ii problem ”
Participarea claselor terminale la Târguri de joburi
Proiectarea şi implementarea unui calendar privind
activit ile de informare şi consiliere profesional a
elevilor claselor terminale
Implicarea agen ilor economici/ a altor institu ii în
ac iuni de orientare şi consiliere profesional a elevilor
Popularizarea ofertei educa ionale a universit ilor în
rândul elevilor clasei a XII a

Termen /
interval
calendaristic
Semestrial

Responsabili

Indicatori

Consilier educativ

Planific ri

Permanent

Dirigin i

Permanent

Dirigin i

Num rul de
chestionare
aplicate
Acordurile de
colaborare

Semestrul II.

Consilier educativ
Dirigin ii claselor

Septembrie
Octombrie 2017

Directorii
Consilier educativ

Permanent

Directorii
Consilier educativ
Directorii
Consilier educativ

Permanent

Participarea a 80%
dintre elevii de
clasa a XII-a
Existen a
calendarului de
activit i
Acordurile de
colaborare
Participarea a 80%
dintre elevii de
clasa a XII-a

7. Parteneriate şi colabor ri
Nr. crt.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

Activitatea propus
Încheierea de parteneriate de colaborare cu institu ii de
înv mânt superior în vederea creşterii calit ii
activit ii didactice din şcoal .
Planificarea colabor rii şcolii cu Poli ia, pompierii,
institu ii culturale, agen i economici şi O.N.G.-uri ale
comunit ii
Participarea în grupe de lucru sau în parteneriat la
diversele proiecte şi programe regionale, na ionale i
interna ionale

Termen /
interval
calendaristic
Permanent

Responsabili

Indicatori

Directorii
Consilier educativ

Parteneriate
încheiate

Permanent

Directorii
Consilier educativ

Permanent

Director
Responsabil cu
proiecte şi
programe
Director
Responsabil cu
proiecte şi
programe
Directorii
Consilier educativ

Protocoale de
colaborare
încheiate
Diplome de
participare

Antrenarea elevilor şi cadrelor didactice în proiecte de
schimburi şi mobilit i pentru a se facilita
compatibilizarea nivelurilor de preg tire teoretic şi
practic
Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat cu şcoli din
ar şi din str in tate în vederea populariz rii şcolii

Permanent

Participarea activ a cadrelor didactice
în programe comunitare organizate de diferite asocia ii
civile ale comunit ii

Permanent

Permanent

Director adjunct

Num r de activit i
realizate.
Num rul
proiectelor în care
este implicat
şcoala
Rapoarte

B. MANAGEMENT EDUCA IONAL
1.Curriculum
Nr. crt.

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
Sept. 2017

1.

Asigurarea unit ii şcolare cu toate documentele privind
planurile cadru pentru fiecare ciclu de înv mânt

2.

Asigurarea unit ii şcolare cu toate documentele privind
programele şcolare aplicate pentru fiecare ciclu de
înv mânt
Întocmirea orarelor

Sept. 2017

4.

Întocmirea graficului serviciului pe şcoal a cadrelor
didactice şi a elevilor

Sept. 2017

5.

Actualizarea şi concretizarea obliga iilor profesorului de
serviciu şi afişarea acestora pentru a fi cunoscute de
întregul personal didactic

Sept. 2017

7.

Întocmirea planific rilor calendaristice anuale şi
Sept. 2017
semestriale a con inuturilor înv rii pentru toate
disciplinele din curriculum, în conformitate cu preciz rile
metodologice.
Întocmirea proiect rii unit ii de înv are de c tre toate
Permanent
cadrele didactice din şcoal - con inutul proiect rii va
urm ri s promoveze şi s încurajeze înv area centrat
pe elev

3.

8.

Sept. 2017

Responsabili

Indicatori

Director
Director adjunct
Comisia de
întocmire a
orarului
Directorii

Orar, Încadr ri

Director
Comisia de
întocmire a
orarului
Director adjunct

Orarul claselor

Director adjunct
Comisia de
întocmire a
orarului
Director,
Dir. adjunct
Responsabili de
comisii metodice
Director,
Dir. adjunct
Responsabili de
comisii metodice

Planific ri
calendaristice

Grafice s pt mânale
pentru elevi i
profesori
Fisa profesorului
de serviciu
Planific ri anuale
şi semestriale
Proiectele unit ilor
de înv are ale
cadrelor didactice
Fişele de observare a
lec iilor

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Realizarea unei baze de date la nivelul comisiilor
metodice cuprinzând documentele curriculare oficiale,
oferta de manuale alternative, auxiliare, softuri
educa ionale
Utilizarea în activitatea didactic desf şurat la clas a
auxiliarelor curriculare, a echipamentelor şi materialelor
de studiu, în vederea promov rii şi încuraj rii înv rii
centrate pe elev
Întocmirea graficului de planificare a lucr rilor
semestriale

Permanent

Stabilirea CD – urilor pentru anul şcolar 2018-2019
pentru fiecare nivel de şcolarizare, profil, specializare
existent
Elaborarea graficelor de activit i privind organizarea şi
desf şurarea examenelor finale (teste, bacalaureat,
examene atestare)
Prelucrarea, în cadrul lectoratelor cu p rin ii organizate la
nivelul claselor terminale, a metodologilor de examene
(testare na ional , simul ri, evaluare na ional ,
bacalaureat, admitere ciclu inferior, admitere ciclu
superior, atestate)
Afişarea la loc vizibil a metodologilor de examene
(testare na ional , simul ri, evaluare na ional ,
bacalaureat, admitere ciclu inferior, admitere ciclu
superior, atestate) şi a calendarului de desf şurare a
acestora şi prelucrarea acestora la nivelul claselor
implicate.

Februarie 2018

Permanent

Semestrial

Conform
calendarului
Conform
graficului de
activit i
Conform
graficului de
activit i

Director
Director adjunct
Responsabili de
comisii metodice
Director
Director adjunct
Responsabili de
comisii metodice
Dir. adjunct
Responsabili de
comisii metodice
Director
Director adjunct

Lista de manuale
Ordine programe
colare

Director
Dir. adjunct
Secretar şef
Directorii
Dirigin ii

Afişarea la termen a
graficelor

Director
Dirigin i

Panourile pentru
afişaj completate cu
toate materialele
necesare, site,
procese-verbale

Planific rile
calendaristice
Fişele de
observare a lec iilor
Grafic de
planificare
Tabele
CD vizate de ISJ

Procese-verbale

16.
17.

18.
19.

20.
21.
22.

Definitivarea op iunilor pentru examenul de bacalaureat
2018 a elevilor claselor a XII-a
Preg tirea elevilor din clasele terminale în vederea
sus inerii examenelor finale. În acest sens la nivelul
fiec rei comisii metodice va fi elaborat un grafic de
desf şurare a activit ilor
Organizarea şi desf şurarea examenelor na ionale,
conform calendarului aprobat de MEN

Conform
calendarului
Permanent

Director
Director adjunct
Director
Responsabil comisii
metodice

Existen a cererilor,
a logisticii
Grafic de
preg tire
suplimentar

Conform
calendarului

Director
Director adjunct

Existen a logisticii

Organizarea simul rilor pentru examenul de bacalaureat
şi evaluare naşional pentru a stabili nivelul de preg tire
a elevilor. Rezultatele vor fi analizate şi prezentate în
şedin ele cu p rin ii.
Organizarea EN pentru clasele a VI-a, pentru a stabili
nivelul de preg tire a elevilor. Rezultatele vor fi
prezentate în şedin a cu p rin ii.
Analiza ritmic a frecven ei şi a not rii elevilor

Semestrul II

Director
Cadrele didactice
implicate

Fişe de înregistrare
a prezen ei elevilor
Rezultate simulare

Semestrul II

Verificarea periodic a elevilor prin aplicarea de diferite
tipuri de teste (ini iale, de progres) care s pun în
eviden gradul de atingere a competen elor cerute prin
programa şcolar . Rezultatele vor fi dezb tute în cadrul
şedin elor pe comisii.

Permanent

Director
Cadrele didactice
implicate
Director adjunct
CEAC
Director
Director adjunct
Dirigin i

Fişe de înregistrare
a prezen ei elevilor.
Rezultate
Rapoarte privind
ritmicitatea not rii
Procese-verbale ale
consiliului clasei

Permanent

2. Performan e şcolare şi extraşcolare
Nr.crt
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Activitatea propus
Întocmirea calendarului de activit i şcolare şi
extracurriculare
Popularizarea activit ilor colare şi extracurriculare în
rândul personalului şcolii, elevilor şi p rin ilor în vederea
implic rii acestora

Termen /
interval
calendaristic
Octombrie 2017
Permanent

Responsabili
Consilier educativ
Consilier educativ
Dirigin i
Preşedintele
consiliului elevilor
Responsabili
comisii metodice

Prelucrarea la nivelul fiec rei comisii metodice a
programelor, metodologiilor şi a calendarului de
desf şurare a Olimpiadelor şi Concursurilor şcolare
Organizarea olimpiadelor şi concursurilor şcolare la
nivelul unit ii

Octombrie 2017
Conform
calendarelor MEN

Director
Responsabilii de
comisii metodice

Stabilirea unui program de preg tire a elevilor selecta i
pentru a participa la olimpiade, concursuri şcolare, faza
pe municipiu sau jude
Stabilirea procedurilor de înregistrare a rezultatelor
activit ilor extraşcolare şi extracurriculare şi a
impactului acestora asupra şcolii şi comunit ii locale.

Permanent

Directorii
Responsabilii de
comisii metodice
Consilier educativ

Semestrul II.

Indicatori
Calendrul de
activit i
Realizarea tuturor
Activit ilor
propuse
Procese-verbale
Rezultate
olimpiade şi
concursuri–faza
pe şcoal / local
Rezultate la
olimpiade şi
concursuri
Existen a
procedurilor

3. Activitatea metodic , ştiin ific şi de formare profesional
Nr.crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Activitatea propus
Constituirea comisiilor metodice care vor func iona la
nivelul şcolii şi alegerea responsabililor pentru fiecare
comisie metodic
Întocmirea rapoartelor de activitate a comisiilor metodice

Termen /
interval
calendaristic
Septembrie 2017

Sept. – octombrie
2017
Reactualizarea dosarelor comisiilor metodice (planific ri, Octombrie 2017
componen a comisiei, încadrarea membrilor comisiei,
grafic de activit i etc.)
Reactualizarea machetei privind formarea profesional a Octombrie 2017
cadrelor didactice în anul colar 2017-2018
Proiectarea activit ii de perfec ionare periodic a
Octombrie 2017
cadrelor didactice o dat la 5 ani
Popularizarea în rândul cadrelor didactice a
Noiembrie 2017
Metodologiei privind formarea continu a personalului
din înv mântul preuniversitar, valabil pentru anul
colar 2017-2018
Participarea activ la cercurile pedagogice a cadrelor
Grafic ISJ şi
didactice in conformitate cu programul stabilit de ISJ şi
CCD
CCD
Participarea cadrelor didactice la programe de
perfec ionare şi dezvoltare profesional organizate de
MEN, CCD; institu ii de înv mânt superior;

Permanent
conform
Calendarului de
oferte

Responsabili

Indicatori

Directorii

Procese-verbale CP
i CA

Responsabili
comisii metodice
Responsabili
comisii metodice

Rapoartele de
comisii
Dosare comisii
metodice

Responsabil
formare continu
Responsabil
formare continu
Responsabil
formare
continu

Macheta

Director,
Director adj.
Responsabil
formare
continu
Responsabil
formare
continu

Statistici
participan i

Proiect activit i
Consemnare în
registru de proceseverbale a CP

Statistici
participan i

9.

Organizarea de întâlniri metodice, schimburi de
experien cu şcoli din jude sau din ar , care s vizeze
dezvoltarea competen elor metodice

Permanent

10.

Efectuarea de asisten e de specialitate, mai ales în cazul
cadrelor didactice debutante/înscrişi la grade didactice, în
vederea consilierii acestora

Permanent

11.

Respectarea cu stricte e a reglement rilor în vigoare în
desf şurarea examenelor de acordare a gradelor didactice

Septembrie –
Octombrie 2017

12.

Punerea în valoare a poten ialului creativ al cadrelor
didactice prin publicare în revistele la nivel de unitate,
jude , na ional şi interna ional a contribu iilor ştiin ifice,
psiho-pedagogice şi metodice

Permanent

Directorii
Responsabili
comisii
metodice de
specialitate
Responsabili
comisii
metodice de
specialitate
CEAC
Director
Responsabil
formare
continu
Secretar şef
Personalul didactic

Minimum 2
activit i

Fişe de
observa ie a lec iei

Num r cadre
didactice înscrise la
grade didactice
Num r de lucr ri
publicate

4. Oferta educa ional
Nr.crt

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
Octombrie 2017

Responsabili

1.

Realizarea inser iei socio-profesionale pentru anul şcolar
2016-2017

Dirigin i clase
terminale
Secretar şef
Director
Consiliul de
administra ie
CEAC

2.

Proiectarea notei de fundamentare a planului de
şcolarizare 2018-2019

Noiembrie 2017

3.

Implicarea partenerilor sociali în ac iuni de orientare şi
consiliere profesional a elevilor, în special a celor din
clasele a VIII-a i a XII-a

Aprilie 2018

Director
Director adj.
Consilier educativ

4.

Popularizarea ofertei educa ionale în mass-media

Martie-aprilie 2018

5.

Organizarea „Zilei por ilor deschise”, în vederea
populariz rii la nivelul comunit ii locale a planului de
şcolarizare

Aprilie 2015

Director
Director adj.
Consilier educativ
Responsabil cu
imaginea colii
Director
Director adj.
Consilier educativ

Indicatori
Machet inser ia
socio-profesional
Avizarea
proiectului
planului de
şcolarizare de
c tre ISJ
Realizarea unei
broşuri cu
informa ii
privind oferta
din unitatea şcolar
Creşterea
num rului de elevi
capabili de
performan
Statistici

C. MANAGEMENTUL CALIT

II

1. Autoevaluarea institu ional
Nr.crt
1.
2.

Activitatea propus
Întocmirea şi popularizarea rapoartelor de autoevaluare
intern a calit ii pentru anul şcolar 2016-2017
Proiectarea planului de îmbun t ire a calit ii

Termen /
interval
calendaristic
Octombrie 2017

Membrii CEAC

Octombrie 2017

Membrii CEAC

Octombrie 2017

Consiliul de
administra ie

3.

Reactualizarea Regulamentului de func ionare CEAC, a
Strategiei CEAC

4.

Elaborarea la nivelul CEAC a programului de activit i al Octombrie 2017
comisiei pentru anul şcolar 2017-2018
Completarea platformei
Permanent
Completarea setului de proceduri pentru activit i
Permanent
desfaşurate în şcoal

5.

6.

Urm rirea asigur rii calit ii educa iei a modului în care
se realizeaz atribu iile manageriale, la nivelul
colectivelor metodice şi fiec rui cadru didactic în parte:
-controlul parcurgerii ritmice a materiei;
-analiza obiectiv a nivelului de preg tire a elevilor, cu
m suri concrete de ameliorare a situa iilor
necorespunz toare;
-controlul evalu rii continue şi corecte a elevilor

Permanent

Responsabili

Membrii CEAC
Responsabil CEAC
Director
Director adj.
Responsabili
comisii de
lucru
Membrii CEAC
Responsabili
comisii metodice
CEAC

Indicatori
Rapoartele de
evaluare intern
Planul de
îmbun t ire
Regulamentul de
func ionare CEAC
Strategia CEAC
Programul de
activit i
Num rul de
proceduri existente

Rapoarte CEAC

7.

Popularizare în rândul cadrelor didactice a standardelor Permanent
de baza c rora se evalueaz asigurarea calit ii în unitate

Membrii CEAC

8.

Întocmirea periodic a unor rapoarte par iale de evaluare
intern a calit ii, în vederea const rii şi remedierii
punctelor slabe
Informarea Consiliului elevilor asupra activit ii
CEAC în cadrul unit ii
Elaborarea şi aplicarea la şedin ele cu p rin ii a unor
chestionare privind calitatea, pentru a cunoaşte p rerea
acestora despre unitatea şcolar

Responsabil
CEAC

9.
10.

Decembrie 2017
Martie 2018
Iunie 2018
Permanent
Semestrul II

Membrii CEAC
Consilier educativ
CEAC
Dirigin ii

Existen a
standardelor la loc
vizibil
Rapoartele
întocmite
Procese-verbale
Num rul de
chestionare
completate de c tre
p rin i

2. Monitorizarea şi evaluarea calit ii procesului de înv
Nr.crt

mânt

Activitatea propus

Termen /
interval
calendaristic
Septembrie 2017
Ianuarie 2018
(nedidactic şi
did.aux.)
Octombrie 2017
Februarie 2018

1.

Întocmirea fişelor de evaluare a activit ii personalului
didactic, auxiliar şi nedidactic în vederea stabilirii
calificativelor pentru anul şcolar 2017-2018

2.

Elaborarea graficului de monitorizare şi control a
activit ii din unitatea şcolar .

3.

Participarea responsabililor de comisii metodice la
asisten e la lec ii în vederea eficientiz rii activit ii
didactice la clas . În acest sens evaluatorii vor completa
fişele de observare a lec iei, pe care le vor preda
membrilor CEAC
Urm rirea modului în care se respect programul de
desf şurare a activit ilor didactice

Octombrie 2017
Mai 2018

5.

Monitorizarea activit ii desf şurate suplimentar fişei
postului

Permanent

6.

Verificarea auctualiz rii portofoliilor cadrelor didactice

Permanent

7.

Monitorizarea şi valorificarea rezultatelor elevilor la
evalu rile interne şi externe

Conform
calendarului de
evalu ri

4.

Permanent

Responsabili
Director
Director adj.
Responsabili
comisii metodice
Directorii
Responsabil CEAC
Director
Director adjunct
Responsabili
comisii metodice
CEAC
Director
Director adjunct
Consilier educativ
CEAC
Director
Director adjunct
Consilier educativ
Responsabili
comisii metodice
Director
Directori adjunc i
Resp. comisie
Metodic
CEAC
Director
Director adjunct

Indicatori
Fi e de evaluare

Grafic de
monitorizare şi
control
Fi e de observare a
lec iei

Fisa de prezen la
ore
Fi e de observare

Planific ri
calendaristice
Proiecte didactice
Analiz SWOT

MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2017-2018 urm rindu-se mobilizarea eficient a resurselor umane
(profesori, elevi, p rin i) în vederea realiz rii indicatorilor de performan ce revin fiec rui obiectiv. În procesul de monitorizare se urm reşte:
 comunicarea clar a obiectivelor i urm rirea realiz rii lor;
 mobilizarea exemplar a factorilor implica i în realizarea obiectivelor;
 analiza unor solu ii în împrejur ri complexe ce pot ap rea în derularea proiectelor;
Evaluarea
Evaluarea PDI se va face atât pe parcursul derul rii lui i mai ales la finalul anului colar 2017 - 2018 când se vor inventaria indicatorii de
performan
i se vor face corecturile necesare pentru un plan de ac iune al colii viitor adaptat evident situa iilor ce se impun la momentul
potrivit.
În toate evalu rile care se refer la planificarea activit ilor din prezentul proiect al colii, se va acorda aten ie urm toarelor elemente:






respectarea misiunii i a viziunii;
urm rirea respect rii etapelor propuse prin proiect;
analiza formul rii obiectivelor pentru fiecare int în parte;
corela ia dintre resurse si obiectivele alese;
stabilirea corect a indicatorilor de performan i a modalit ilor de evaluare în cadrul fiec rei inte.

