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CONTEXTUL LEGISLATIV
Prezentul proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput având la bază:
• Legea învățământului nr. 84/1995, republicată cu completările și modificările ulterioare
• Legea nr. 128/1997 privind Statul personalului didactic, cu completările și modificările
ulterioare
• Legea educației naționale – Legea nr. 1 / 2011 ;
• Noul Cod al Muncii - Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003;
• Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/18.10.1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind
unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor, cu completările și
modificările ulterioare ;
• Legea nr., 334/2002- Legea bibliotecilor, republicată cu completările și modificările ulterioare;
• OMECS nr. 4925/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a
unităților de învățământ preuniversitar;
• OMECS nr. 3502/2005 referitor la aprobarea Regulamentului privind actele de studii,
documentele școlare în învățământul preuniversitar;
• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată
cu modificări prin Legea 87/2006;
• H.G. nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare provizorie a unităților de
învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și evaluare periodică a
unităților de învățământ preuniversitar;
• H.G. nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea
autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație.
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ARGUMENT
Educația de astăzi nu mai poate fi abordată in coordonatele vechilor tipare, ci în strânsă
legătură cu problematica lumii contemporane, caracterizată prin importante transformări si
schimbări în toate domeniile.
În acest context, şcolii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a forma oameni
adaptabili, cu spirit critic, cu capacitatea de a înţelege şi răspunde provocărilor din partea
societăţii. Drept consecință, în contextul politicilor educaționale actuale, o organizație școlară
este cu atât mai competitivă și mai performantă cu cât are capacitatea de a se dezvolta și, mai
ales, adapta continuu.
Școala trebuie să reflecte cu fidelitate ceea ce se petrece la nivel social. Astfel, unor
trăsături precum rigoarea, raţionalitatea, determinarea ori precizia (definitorii pentru
tradiţionalism sau pentru modernitate) li se opun altele cum ar fi abordarea integrată a
conţinuturilor, formarea unei imagini holistice a lumii reale, existenţa mai multor alternative,
renunţarea la limite, stiluri inovatoare, utilizarea masivă a tehnologiei in procesul didactic,
mobilităţi interculturale etc.
Sintetizând, schimbarea se impune datorită următoarelor:
Presiuni externe favorabile schimbării
 Modificările legislative pe plan național
 Legislația Uniunii Europene
 Adaptarea sistemului de educaţie la provocările unei societăți a cunoașterii
 Noile educații si interculturalitatea
 Asigurarea accesului la educație a grupurilor dezavantajate si marginalizate social
 Schimbarea mecanismelor de evaluare a personalului
 Introducerea sistemelor informatice si de comunicare ( manuale digitale, lecții asistate de
calculator)
 Introducerea noilor politici de finanțare
 Creșterea substanțială a investițiilor in educație
 Cererea si oferta de pe piața serviciilor educaţionale
 Crearea unui cadru european de definire a competențelor cheie pentru învățarea continuă
(TIC, limbi străine, competențe tehnologice, antreprenoriale, sociale )
Presiuni interne favorabile schimbării
 Dorința de a îmbunătaţi calitatea serviciilor educaţionale
 Dorința de a îmbunătaţi sistemul de formare si motivare a personalului
 Sistemul deschis de comunicare
P.D.I.-ul este conceput p e n t r u creşterea calităţii actului educativ, în concordanţă cu
noile cerinţe privind formarea competenţelor cheie la elevi, dar şi privind învăţarea pe tot
parcursul vieţii ( lifelong learning ). El este fundamentat pe baza unei diagnoze obiective si
gândit astfel încât să adauge plus de valoare calității educației din aceasta organizație școlară.
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DATE DE IDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI
Date de identificare
 Denumirea unității de învățământ : Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Brașov
 Adresa unității de învățământ: Curtea Honterus nr. 3, cod postal 500025





Localitatea: Brașov/ judeţul: Brașov
Telefon/Fax: 0249 435470
e-mail: contact@liceulhonterusbrasov.ro
Website: http://liceulhonterusbrasov.ro

 Nivelurile de învățământ existente în unitate: primar, gimnazial si liceal
 Forma de finanțare: de stat
 Denumiri purtate anterior, în ordine cronologică
1898 – Kronstädter Gymnasium
1903–1948 — Gimnaziul „Johannes Honterus”
1948–1956 — Liceul mixt german
1971–1977 — Liceul de cultură generală „Johannes Honterus”
1977–1990 — Liceul de filologie-istorie, cu secție de matematică-fizică „J. Honterus”
1990–prezent — Liceul teoretic „Johannes Honterus”
 Localizare pe hartă

 Sigla liceului

Anuarul/ Publicaţia liceului
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SCURT ISTORIC
Johannes Honterus, născut Austen (n. 1498, Braşov - d. 23 ianuarie 1549, Braşov) a fost un
învăţat umanist sas, reformator religios al sașilor din Transilvania, fondatorul gimnaziului săsesc
din Braşov, din curtea Bisericii Negre, actualul liceu “Johannes Honterus”.
Numele de Honterus, pe care îl foloseşte mai târziu, este forma latinizată derivată din "Honter",
denumirea săsească a cuvântului Holler sau Hollunder (în traducere soc). Prin activitatea sa vastă
si multilaterală, a dobândit încă din viață un meritat renume, ce a depăşit granițele țării în care a
trăit.
Tatăl său, Georg Austen (ori Aust), maistru tăbăcar, posesor al unei ferme, aparţinea burgheziei
înstărite din Braşov. Fiul său, Johannes, a primit o educaţie solidă, probabil de la călugării
dominicani. În anul 1520 se înscrie la universitatea din Viena sub numele de Johannes Aust, unde
primeşte deja în anul 1522 gradul de"Baccalaureus", iar în anul 1525 titlul de "magister artium",
de data aceasta pe numele de Johannes Holler Coronensis (Kronstadt = Orasul Coroanei). În
timpul asediului Vienei de către armatele Imperiului Otoman, în 1529, Honterus se refugiază la
Regensburg, la istoricul Johannes Turmair-Aventinus. În acest timp purta deja numele de
Johannes Hynter-Hunterus. În 1530 predă la Universitatea Iagellonă din Cracovia (Polonia), sub
numele de Johannes Georgii de Corona, Artium Magister Viennesis. În acelaşi an publică primele
sale lucrări, o descriere a lumii și o gramatică latină. În următorii trei ani se află la Basel, centrul
umanismului european din acel timp, în special prin persoana lui Erasmus din Rotterdam. În
Basel învaţă gravura în lemn și se iniţiază în arta tipografiei. Aici tipăreste în 1532 cunoscuta
reprezentare cartografică a Transilvaniei.
In anul 1535 este ales în "Adunarea celor o sută", iar în 1536 devine Consilier Comunal. În
Brasov a înfiinţat una din primele tipografii din Transilvania (începând cu 1529 a funcţionat o
tipografie la Sibiu, concomitent cu tipografia lui Gaspar Heltai de la Cluj). Printre altele,
Honterus tipăreşte în 1543 cartea "Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland"
("Cărticica de reformă pentru Braşov si Ţara Bârsei") si "Apologia", iar în 1547,
"Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen" ("Regulamentul bisericilor tuturor germanilor
din Transilvania"), care cuprindeau principalele teze ale reformei evanghelice a bisericii sașilor
din Transilvania, de inspirație luterană. În 1546 a fost înființată la Brașov, la insistențele lui
Honterus, prima fabrică de hârtie din regiune, care urma să livreze hârtie si în Țara Românească
si Moldova. Johannes Honterus se interesează în mod deosebit de educaţia tineretului. El
reorganizează vechea școală orășenească de limbă germană din Brașov, ce data din 1388. În 1541
se construiește o nouă clădire pentru scoală, în locul unei mănăstiri, iar un an mai târziu, clădirea
unei biblioteci proprii a școlii. În 1542 are loc, în cadrul școlii, prima reprezentație teatrală din
regiune. Honterus elaborează un regulament de funcţionare a şcolii, "Constitutio Scholae
Coronensis" (1543) si pune bazele unei organizaţii a elevilor, "Coetus", unde elevii aveau multă
libertate de decizie si acțiune, cu scopul dezvoltării si pregătirii lor pentru viața în societate.
Gimnaziul umanist înființat de Honterus a jucat un rol deosebit în viața culturală a Transilvaniei
și a rămas până în zilele noastre o instituție de prestigiu. Johannes Honterus moare la 23 ianuarie
1549 în Braşov şi este înmormântat în Biserica Neagră.
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Cronologie:
1544 Valentin Wagner, colaboratorul lui Honterus şi rectorul liceului, intocmeşte prima matricolă
școlară din țara noastră (1544-1810)
1544 Prima mențiune pe țară a unei şcoli pentru fete.
1546 Înființarea primei mori de hârtie din țara noastră la inițiativa lui Honterus, pentru
aprovizionarea cu hârtie a școlii, a tipografiei și a cancelariilor.
1547 Demolarea școlii vechi si construcția clădirii Bibliotecii (Liberei)
1657 Retipărirea regulamentului școlar din 1543
1689 Aprilie 21. Marele incendiu al orașului distruge vestita bibliotecă școlară, din care rămân
numai 26 de volume.
1743-1748 Reconstrucția din temelii a clădirii gimnaziului Honterus (azi corpul B).
1772 Clădirea fostei biblioteci este transformată în locuințe pentru învățători.
1793 Construcția corpului C cu un etaj pentru biblioteca școlară.
1822-1823 Construcția corpului A ca școală pentru băieți.
1834 Cele două etaje ale corpului B sunt construite din nou.
1845 Cu ocazia sărbătoririi a 300 de ani de la înființarea școlii se serbează prima serbare
Honterus. Apare cartea lui Joseph Dack “Geschichte des Kronstädter Gymnasiums” (Istoria
Gimnaziului/liceului din Brașov).
1855 Corpul C este supraetajat cu un al doilea etaj pentru a adăposti muzeul școlii.
1898 Apare lucrarea Geschichte des Kronstädter Gymnasiums.
1845-1869 (Istoria gimnaziului din Brașov 1845-1869) de Julius Gro.
1903 Gimnaziul evanghelic din Brașov primește denumirea oficiala de Gimnaziul Honterus.
1911-1913 Construcția clădirii noi a Gimnaziului Honterus la poalele dealului Romurilor (azi
Maternitatea).
1948 Prin reforma învățământului, Liceul Honterus este naționalizat și continuă activitatea cu
denumirea de Liceul Mixt German in clădirea Liceului Șaguna. În vechiul Gimnaziu
Honterus (clădirile B si C) funcționează o școală feroviară, iar în vechea școală de băieți
(clădirea A) funcționează școala elementara nr. 23, ulterior nr. 4. Ulterior, școala primește
numele Şcoala Medie Mixta nr. 2, cu limba de predare germană.
1956 Școala Medie Mixta nr.2, cu limba de predare germană, primește clădirea B.
1959 Unificarea școlilor. La Liceul nr.1 in clădirea Șaguna exista o secție germană, clasele
elementare sunt anexate la Şcoala Elementară nr.4, care primește și clădirile B si C.
1970 Scoala Generală nr.4 primește numele de Johannes Honterus.
1971 Se înfiintează Liceul de cultura generală “Johannes Honterus” fiindu-i atribuite clădirile A
(școala de băieți), B (Gimnaziul vechi) și C (Muzeul vechi).
1977 Liceul “Johannes Honterus” este un liceu de filologie și istorie cu o secție de matematica și
fizică.
1980 Apariția primului ziar al școlii “Honterusschule heute”.
1990 Liceul “Johannes Honterus” devine liceu teoretic.
1991 Clădirea C este renovată și înzestrată cu ajutor din Austria și Germania.
1994-1996 Clădirea B este temeinic renovată și înzestrată cu ajutor din Germania.
2005 Renovarea corpului C cu ajutor financiar de la Banca Mondială.
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Ceremonii deosebite
Serenada pentru profesori. Este o ceremonie care are loc în fiecare an în ultima zi de şcoală a
claselor a XII-a. Absolvenţii se strâng in curtea şcolii şi fiecare clasă dedică profesorilor un refren
binecunoscut pe text adaptat de ei.

Activităţi tradiţionale ale liceului
 Serbarea câmpenească „Honterusfest”
Este săbătoarea şcolii şi se desfăşoară în fiecare an în prima sâmbătă din iunie in Poiana
de Jos (Poiana Braşov). Startul festivităţilor este dat de orchestra „Burzenland” în faţa
şcolii, iar apoi se porneşte în drumeţie până in Poiana, unde sărbătoarea continuă cu alte
competiţii si activităţi distractive.
 Carnavalul şcolii „Der Fasching”
Este un proiect devenit tradiţie şi se desfăşoară în fiecare an în prima parte a lunii
februarie, cu participarea claselor IX – XII. . În fiecare an se alege o temă a carnavalului,
fiecare clasă prezentând pe scena carnavalului o piesă de teatru, cântece sau parodii la
tema respectivă. Celelalte clase serbează carnavalul în sălile de clasă sau in Clubul
elevilor din cadrul şcolii.
 „Schipokal”
Concursul de schi se ţine in Postăvaru şi se bucură de participarea tuturor elevilor iubitori
de sporturi de iarnă.
 Intrarea in Biserica Neagră
Atât la fiecare început cât şi la fiecare sfârşit de an scolar, dar şi cu ocazia diferitelor
sărbători creştine de peste an (Craciun, Paste) copiii, insoţiţi de profesori, participă la o
scurtă slujbă religioasă în Biserica Neagră.
 Gala absolventilor
Se sărbătoreşte în fiecare an în 27-28 decembrie şi este un eveniment muzical şi de creaţie
a absolvenţilor liceului.
 Sărbătoarea Sf. Martin Martinsfest (Serbarea lampioanelor - Laternenfest)
În seara zilei de Sf. Martin (Martinstag), in data de 11 noiembrie, elevii şcolii împreună cu
părinţii si dascălii vizionează în Biserica Neagră sau în curtea Bisericii Negre o piesă de
teatru care redă legenda Sf. Martin. Apoi are loc o procesiune a copiilor, în care aceștia
parcurg un anumit traseu, având în mâini lampioane confecţionate la scoală și cântând
cântecul lui Martin (Martinslied).
 Bazarul
În fiecare an, înainte de Crăciun şi de Paşte, în curtea Bisericii Negre se organizează un
bazar. Copiii au ocazia să vândă produse specifice sărbătorilor, confecţionate de ei.
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I. DIAGNOZA
Diagnoza mediului extern - Analiza P.E.S.T.E.
Mediul extern al școlii se raportează la factorii politici, economici, sociali, tehnologici, ecologici,
de vreme ce școala reprezintă un sistem deschis.
Context politic
Cadrul legislativ si politica educaţională a Ministerului Educaţiei si Cercetării au ca direcţii
prioritare descentralizarea, creşterea competitivităţii in educaţie prin formarea continuă a resursei
umane , prin accesibilitate la educaţie şi abordarea unor standarde europene.
Principalele direcţii de acţiune sunt:
 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor politici de descentralizare
( descentralizarea financiară, administrativă şi a resursei umane) care vin în sprijinul
strategiilor de dezvoltare a unităţilor de învăţământ ,valorificând potenţialul acestora.
 deplasarea interesului în management de la control la autoevaluare
 adaptarea sistemului de învăţământ românesc la standardele europene si internaţionale
prin introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe ( centrarea pe 8 competenţe
cheie agreate de U.E. care determină profilul de formare al elevului)
 crearea unui cadru legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare
interne si externe, sporirea resurselor financiare obţinându-se prin programe de finanţare
de către statul român sau organisme internaţionale.
 existenţa proiectelor de pregătire si perfecţionare a cadrelor didactice

Context economic
Contextul economic al judeţului Braşov este in permanentă transformare şi se bucură de un
potenţial foarte ridicat. Zona Braşov e recunoscută pe plan naţional ca fiind puternic
industrializată de agenţi economici cu precădere germani (Ina Schaffler, Dräxlmaier, Stabilus,
Continental etc.) situaţie ce se dovedeşte a fi extrem de favorabilă şcolii noastre.
Interesul companiilor germane în a-şi atrage oameni instruiţi şi buni cunoscători ai limbii
germane se concretizează prin diverse acţiuni de sprijin financiar si parteneriate practice în
vederea pregătirii adecvate a viitorilor absolvenţi pentru piaţa muncii.
Context social
Comunitatea brasoveană se află in permanentă transformare , stare datorată liniei ascendente care
caracterizează viaţa economică a oraşului şi implicit a judeţului nostru. Cunoscut fiind faptul că
promotorul evoluţiei economice îl constituie companiile germane existente in proximitatea
Braşovului, interesul crescut al braşovenilor pentru învăţarea şi cunoaşterea limbii germane este
evident , având urmări pozitive pentru instituţia noastră.
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 menţinerea populaţiei şcolare la un număr foarte ridicat, ceea ce contribuie la creearea de
locuri de munca pentru cadre didactice şi personal didactic auxiliar.
 îmbogăţirea ofertei educaţionale prin CDS-uri axate pe aprofundarea limbii germane, a
limbilor străine, dar şi pe studiul informaticii în limba germană .
 susţinerea consistentă de care se bucură şcoala din partea părinţilor, dar şi a comunităţii
evanghelice apropiate şcolii noastre, concretizate in acţiuni comune, parteneriate şi
colaborări.

Context tehnologic
Tehnologia moderna, tehnica de calcul si digitalizarea informatiei sunt trasaturi esentiale ale
Secolului 21. Adaptarea scolii la prerogativele societatii actuale este strict necesara . Acest aspect
impune ca fiind prioritara redimensionarea sistemului de formare profesionala a cadrelor
didactice, acestea avand obligatia sa se readapteze mereu progresului stiintific si tehnologic prin:
 generalizarea unor practice educationale inovatoare centrate pe utilizarea resurselor TIC
existente in scoala
 introducerea de abordari cross-curriculare sustinute de tehnologia digitala in transmiterea
informatiilor

Context ecologic
Integrarea in Uniunea Europeana presupune respectarea unor norme precise in respectarea
mediului de catre unitatile scolare. Ca urmare educatia ecologica devine prioritara in scoli, avand
ca obiectiv atat informarea elevilor cat si a personalului scolar. Derularea de programe de
reciclare si protective a mediului devin hotaratoare in acest sens.
Diagnoza mediului extern al organizației

10

Diagnoza mediului intern - Analiza informatiilor de tip cantitativ si
calitativ
Date cu caracter cantitativ
RESURSE UMANE
1. Numarul de clase si elevi ai școlii
Nivelul de
învăţământ

Total
număr de
clase

Total
număr
de elevi

Învăţământ primar

21

599

Învăţământ gimnazial

19

492

Învăţământ liceal

16

435

Anul de
studiu

Număr
clase

Clasa preg.
5
Clasa I
5
Clasa a II-a
4
Clasa a III-a
3
Clasa a IV-a
4
Clasa a V-a
6
Clasa a VI-a
5
Clasa a VII-a
4
Clasa a VIII-a
4
Clasa a IX-a
4
Clasa a X-a
4
Clasa a XI-a
4
Clasa a XII-a
4
TOTAL ELEVI

Număr de
elevi
114
143
141
110
91
99
159
127
107
112
110
112
101
1526

2. Personalul şcolii
Personal de conducere
Funcţia

Numele şi
prenumele

Sex

Specialitatea

Grad
didactic

Director

Radu
Chivărean
Raluca
Petrăreanu
Enikȍ T.
Jozsa

M

Geografie

I

Vechime în
învăţământ
(ani)
29

F

Matematica

I

25

F

Ȋnv. Primar

I

15

Director adjunct
Director adjunct
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Cadre didactice
Cadre didactice
Titulare
Suplinitoare
Calificate
Necalificate

Inv. primar
14
2
5

Inv. Gimnazial/ Liceal
39
26
8

Total
53
28
13

Distribuția personalului didactic in funcție de disciplinele din trunchiul comun

Disciplina predată

Numărul cadrelor didactice
în specialitate

Învăţători
Limba română
Limba germană
Limba engleză
Limba franceză
Limba latină
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Geografie
Istorie
Stiințe socio-umane
Educație tehnologică
Educație fizică
Educație muzicală
Educație plastică
Informatică
Religie

21
8
11
8
3
1
9
5
2
5
5
5
1
2
5
1
1
3
4
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat

Cu
doctorat
3

Număr personal didactic calificat:
Cu gradul I
Cu
Cu
Fără definitivat
gradul II Definitivat
38
19
18
3

Număr personal
didactic Necalificat
13

Personal didactic auxiliar
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Funcţia
Administrator
Secretar șef
Secretar
Bibliotecar
Inginer de sistem
Consilier școlar
Logoped
Contabil șef
Contabil
Laborant

Posturi cf.
normativelor
1
1
1
1
1
2
2
1
1/2
1

Posturi ocupate cu personal
Calificat
Necalificat
1
1
1
1
1
1
2
1
1/2
1
-

Personal nedidactic (administrativ)
Nr.
crt.
1
2
3

Funcţia
Muncitor
Îngrijitor
Paznic

Posturi Cf.
normativelor
3
9
1
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Posturi ocupate cu personal
Calificat
Necalificat
3
9
1
-

RESURSE MATERIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Săli de clasă
Săli de sport
Laboratoare
Dispensare
Cabinet de consiliere psihologică
Cancelarii
Birouri
Biblioteci
Săli festive
Club elevi

55
4
7
1
2
4
5
1
1
1

Spaţii şcolare
Corpuri de clădiri
Număr total
5 corpuri de cladire

Corpurile de clădire sunt distribuite la următoarele adrese
Brașov, Curtea Honterus, nr.1 (Corp A)
Curtea Honterus nr. 1 (Corp B)
Curtea Honterusnr.5 (Corp C)

Poarta Schei nr.39 (Corp D)
Poarta Schei nr.14 (Corp E)

Săli de clasă
Număr
55 Sali

Suprafaţa totală (estimată)
2669 mp

Repartizare pe corpuri de clădire/ locaţii, după cum urmează
Corp A – 10 Sali
Corp B – 4 Sali
Corp C – 18 Sali
Corp D – 13 Sali
Corp E – 10 Sali

Cabinete, laboratoare, ateliere
Tip / destinaţie

CABINET LOGOPEDIE
CABINET MEDICAL
LABORATOR PSIHOLOGIE
LABORATOR BIOLOGIE
LABORATOR CHIMIE
LABORATOR FIZICA
LABORATOR INFORMATICA
LABORATOR INFORMATICA
LABORATOR GERMANA
LABORATOR INFORMATICA

Repartizarea pe
corpuri de
clădire/locaţii
A2
A3
B
B11
B12
B13
B14
C10
C29
C30
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Dotarea
Da
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nu

Sală şi teren de sport
Suprafaţă
2 sali adaptate:
A9 - 87 mp
C6 -120 mp
Terenuri de sport:
DA – unul la corpul D, Arena „Ion Tiriac” si unul improvizat in curtea scolii, corp C

Alte spaţii (curte, loc de joacă etc.)
- descriere
Birou Administrator Patrimoniu 1 – A1
Spațiu corn și lapte 1 – A11
Cancelarie 1 – A4
Vestiar +depozit 1 – A6
Direcțiune 1 – B10
Secretariat 1 – B15
Anexă lab. Fizică 1 – B2
Arhivă 1 – B5
Cancelarie 1 –B6
Contabilitate 1 – B7
Depozit materiale 1 – B9
Bibliotecă 1 – C13
Vestiar 1 – C14
Magazie sport 1 – C5
Depozit bibliotecă 1 – C7
Depozit bibliotecă 1 – C8
Cancelarie 1 –C9
Cancelarie 1 –D14
Spațiu corn-lapte 1 –D15
Depozit materiale 1 – D16
Vestiar 1 –D17
Depozit materiale 1 – D18
1 curte închisa + 1 curte deschisă (neîmprejmuită)

Biblioteca – fond propriu de carte şi audio video:
(numărul total de volume, numărul de volume de cărţi de specialitate, număr de elevi înscrişi la bibliotecă, număr de
elevi care frecventează biblioteca etc)
Numărul total de volume: 50.845, Număr de elevi înscriși la bibliotecă: 1.339, număr elevi care frecventează
biblioteca: 852

Reţea IT
Nr
crt

DA

NU

1

X

-

Observaţii
(număr de computere, data ultimei updatări a computerelor, este/nu este
conectată la internet etc)
Număr de computere: 85 din care 60 computere în 3 laboratoare de informatică,
6 computere direcțiune+secretariat+contabilitate, 19 computere lab fizică + lab.
Chimie + șefi de catedra.
Toate conectate la internet.

Unitatea funcţionează cu un număr de 1 schimb, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind
de 50 minute (45 min la clasele primare), iar a pauzelor fiind de 10 minute (15 min. la primar).
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Date cu caracter calitativ
Calitatea personalului didactic În anul școlar 2016-2017 toate cadrele didactice au primit
calificativul anual Foarte bine.

Rezultate școlare

BACALAUREAT 2016

Specializare
Filologie

Forma de învăţământ Media pe liceu Promovabilitate Număr note de 10
Zi

7.34

96.30%

0

Științe ale Naturii Zi

8.99

100.00%

0

Total medie liceu

8.22

98.26%

0
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BACALAUREAT 2015

Forma de învăţământ

Media pe liceu Promovabilitate

Număr note de 10

Filologie

Zi

6.76

87.72%

0

Științe ale Naturii

Zi

8.48

98.33%

0

7.64

93.16%

0

Specializare

Total medie liceu
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BACALAUREAT 2014

Forma de învăţământ

Media pe liceu

Promovabilitate

Număr note de 10

Filologie

Zi

6.93

91.49%

0

Științe ale Naturii

Zi

8.51

100.00%

0

7.77

96.00%

0

Specializare

Total medie liceu
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Se observa o crestere a promovabilitatii si a mediei la Bacalaureat, in ultimii 3 ani, cu mentiunea
ca la ‘Stiinte ale naturii” rezultatele sunt superioare.
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EVALUARE NAȚIONALĂ 2016

EVALUARE NAȚIONALĂ 2015

20

EVALUARE NAȚIONALĂ 2014
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Rezultate olimpiade și concursuri școlare
Participarea elevilor la concursuri de performanta are ca scop formarea unor deprinderi de lucru
utile in societatea moderna care vizeaza cu precadere capacitatea de sintetizare a informatiei dar
si gestionarea emotiilor. Prin urmare tinerii nostri sunt incurajati si sustinuti in acest demers atat
de cadrele didactice cat si de parinti.
Rezultatele frumoase obtinute de elevi sunt graitoare in acest sens.
 Olimpiada Nationala de Limba Germana
• Premiul I
• Premiul II
• Mențiune
 Olimpiada Nationala de Limba Romana
• Mentiune
 Concursul de Matematica aplicata „Adolf Haimovici”
• 2 medalii de bronz
 Olimpiada Nationala de Matematica
• 2 medalii bronz
 Olimpiada de Limba Engleza etapa judeteană
• Premiul I
• 15 mențiuni
 Concursul de Limba Engleza „Speak Out”
• 2 premii I la nivel de judet
• Premiul II
• Premiul III.
 S-au obtinut premii si mentiuni la fiecare din urmatoarele concursurile la care au
participat elevii scolii:
•
•
•

Olav- lectura ca abilitate de viata
Concursul de creatie „Anatol Ghermanschi”
Concursul editurii nomina- ortografie.ro

 La ciclul primar elevii au participat si au obtinut rezultate foarte bune la concursul
Asii Cunoașterii, Comper si Lumina Math.

Rezultate școlare 2016-2017

Rezultate școlare 2015-2016

Premiul I – 47 elevi
Premiul II – 43 elevi
Premiul III – 45 elevi

Premiul I – 44 elevi
Premiul II – 40 elevi
Premiul III – 45 elevi
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Proiecte scolare
Proiectele scolare constituie o abordare moderna, complexa si totodata placuta pentru elevi cu
scopul de a imbunatati abilitatile de colaborare si comunicare. Toleranta fata de diferenta de
opinie in abordarea diverselor probleme poate fi dezvoltata numai prin asa-numitul „teamwork”
 Proiectul „10 Jahre Europa” (10 ani Europa), un proiect de constientizare a rolului
Romaniei in Uniunea Europeana si de dezvoltare a spiritului civic european
 Proiectul interscolar sub coordinare internationala ‚,Think Green” ce si-a propus
constientizarea elevilor asupra importantei unui mediu inconjurator fara poluare. Acesta sa finalizat printr-o reprezentatie de teatru la Reduta la care au participat elevii nostri.
 Proiectul „Ausblick” , un proiect de dezvoltare personala care ii vizeaza pe elevii claselor
a X-a si a XI-a.
 Proiectul "Neues siebenbürgisches Jugendtheater. Begegnung mit der Dramatik.
Kronstädter Schüler schreiben Theater". Copiii care au participat au jucat piese de teatru
la sala ,,Patria” si au cuprins toate piesele jucate intr-o carte.
 Proiectul ,,Hospice” S-au confectionat braduti, care s-au vandut in scoala sau la bazarul de
Craciun al scolii si s-au strans fonduri pentru copiii din centrul Casa Sperantei.
 Protocolul cu Hospice-Casa Sperantei exista de 10 ani si in toata scoala se strang anual
fonduri pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie.
 Proiectul social „O bucurie intr-o cutie” desfasurat in colaborare cu Masa Rotunda nr. 1
Brasov presupune pregatirea de catre copii a unor cutii cu cadouri care ajung de sarbatori
la casele de copii, in scolile din satele uitate de lume si oriunde se poate darui bucurie, un
zambet si o imbratisare.
 Proiectul “Liderii de maine” este un proiect interșcolar desfășurat în colaborare cu
Primăria Brașov, Camera de Comerț și Industrie Brașov, Universitatea “Transilvania”,
Societatea “Elmas”. Proiectul se adresează elevilor de clasa a XI – a și vizează
dezvoltarea competențelor antreprenoriale.

Parteneriatele scolare sunt activitati practice de intercunoastere si de dezvoltare personala.
Elevii invata despre traditiile si cultura tarilor si a scolilor partenere prin experienta directa iar noi
ne facem cunoscuti in lume prin aceeasi abordare.
 Parteneriat cu Asociația științifică a mediciniștilor din Brașov pentru promovarea
sănătății în rândul elevilor și dezvoltarea personală a elevilor;
 Școala-filarmonică Brașov în parteneriat cu Filarmonica Brașov;
 Proiectul național Necenzurat ce are ca partener Centrul de prevenire, evaluare și
consiliere antidrog Brașov

23

 Concursul școlar național de competență și performanță - Comper, în parteneriat cu
Fundația pentru științe și arte Paralela 45;
 Viață sănătoasă fără riscuri, program dezvoltat în parteneriat cu Biroul de analiză și
prevenire a criminalității din cadrul ISJ Brașov;
 Parteneriat cu Motorhome Napoca Rally Team pentru combaterea teribilismului în trafic;
 KIT-Kronstadt. Istorie. Timp. Set educațional muzeal, cu partener muzeul Casa
Mureșenilor;
 Parteneriat IntegralEdu - consultanță educațională în vederea alegerii instituției de
învățământ universitar;
 Alegeri sănătoase, prin organizația Salvați copiii.
 Carte veche și cu valoare bibliofilă în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov;
 Natură și literatură, parteneriat pe teme de literatură cu liceul teoretic din Recaș;
 Patrulă antidrog în școli, dezvoltarea unor abilități de viață sănătoasă.
 Fundația MTV, HIV: IN & OUT, pentru organizarea de sesiuni non-formale cu privire la
infecția cu HIV.
 Parteneriat cu AFAFCI pentru programul Liderii de mâine;
 Parteneriate cu școli din Germania
•
•

Scoala gimnaziala „Edith Stein” din Bretten/Germania
Parteneriatul cu Scoala gimnaziala „Am Mosbacher Berg” Wiesbaden/ Germania.
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Oferta educațională

25

Analiza SWOT
Domeniul Management şi dezvoltare instituţională
PUNCTE TARI
-se respectă legalitatea încadrării şi politica de
personal: există contracte de muncă, fişe post,
fişe de evaluare;
-se asigură buna circulaţie a informaţiei;
- directorii sunt formaţi în management
educaţional.

PUNCTE SLABE
-reorganizarea
sarcinilor
şefilor
de
compartimente sau comisii , în situaţia în care
aceştia nu îşi asumă responsabilităţile sau nu
rezolvă sarcinile ce le revin;
-nu se asigura implicarea în actul decizional
a unui număr relativ mare de cadre didactice

OPORTUNITAȚI
AMENINȚĂRI
-descentralizarea în învăţământ.
-existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al
-posibilitatea
dezvoltării
competenţelor educaţiei
informale,
care
promovează
manageriale prin parcugerea cursurilor de v a l o r i contrare celor ale şcolii.
formare destinate managerilor, derulate prin
CCD sau alţi furnizori de formare;
- posibilitatea delegarii responsabilitatilor si a
responsabilizarii cadrelor didactice

Domeniul Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

-elevi bine pregătiţi pentru admiterea în liceu şi
în general, interesaţi de succesul şcolar şi
extraşcolar;
-existenţa Consiliul elevilor şi implicarea activă
în viata şcolii;
- personal didactic calificat în proporţie de 88
%
- ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul
didactic I este de 43 %
-procent mare de profesori interesaţi de
dezvoltarea lor profesională, dovadă numarul
mare şi diversitatea cursurilor urmate;
-existenta unor cadre didactice care se bucura de
un real prestigiu
-personal
auxiliar
cu
competenţe,
recunoscute
în
domeniu,
(secretariat,
financiar contabil, administrativ)
-cultură organizaţională puternică, pozitivă de
tip sarcină (reţea), în care membrii sunt
capabili să răspundă la schimbare;
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-un număr de elevi cu o frecvenţă si motivatie
slabă, datorată, în special, lipsei de control
din partea părinţilor;
- cadre didactice necalificate, sau care nu au
competentele lingvistice necesare
-existenta unor profesori ancorati in rutina,
care se opun schimbărilor din educaţie pentru
că nu doresc să-şi schimbe mentalitatea,
practicile şi metodele pedagogice;
-o slaba formare a cadrelor didactice pentru
lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.
-supunerea elevilor unor stiluri didactice
diferite, care nu urmăresc aceleaşi finalităţi
educaţionale
-lipsa de coeziune si implicare a unor grupuri
din scoala

OPORTUNITATI

AMENINTARI

-existenta legislatiei care cere ocuparea posturilor prin
concurs
-existenta unor institutii abilitate care se ocupa cu
formarea continua a cadrelor didactice si a unor oameni
resursa de formare in cadrul organizatiei
-posibilitatea participarii la examenele pentru acordarea
gradelor didactice
- posibilitatea derulării de parteneriate, cu scopul
armonizării demersului educativ al şcolii cu nevoile şi
aşteptările beneficiarilor serviciilor de educaţie.
- interesul deosebit manifestat de parinti

-deprecierea statutului profesorului în societate, si a
scolii, in general, ceea ce determină dificultăţi în
impunerea sa ca principal factor de educaţie
instituţionalizată;
-scaderea motivatiei elevilor pentru studiu
-slaba salarizare a cadrelor didactice care determina si o
motivatie scazuta a profesorilor
-lipsa unor stimulente financiare pentru personalul care
lucreaza suplimentar
-cresterea efectivelor de elevi si implicit a presiunii
asupra cadrelor didactice si a infrastructurii

Domeniul Resurse curriculare
PUNCTE TARI
- traditia scolii cu predare in limba germana
-şcoala dispune de întreg materialul curricular
necesar (planuri de învăţământ, programe şcolare,
manuale);
-exista aparatura care sa permita predarea cu
folosirea manualelor digitale, soft-uri educationale
-disciplinele optionale sunt conforme cu opţiunile
scrise ale elevilor, parintilor, si raportate la oferta
şcolii;
-în cadrul CDŞ exista cursuri opţionale agreate de
comunitate, care personalizează scoala;
-curriculum scolar este completat cu o oferta
extracurriculara care vizeaza activitati educative
variate
- rezultate bune la BAC
-evaluarea semestriala unica si cea de la clasele II,
IV, VI, permite monitorizarea permanenta a
gradului de formare a competentelor de catre elevi
OPORTUNITATI
-existenta curriculumului la decizia scolii care ofera
posibilitatea corelarii disciplinelor de studiu cu
interesele elevilor/parintilor si cerintele educative
ale comunitatii
-existenta unei dotari in echipamente electronice
care face posibila predarea asistata de calculator
- potential ridicat de a realiza proiecte educationale
cu parteneri valorosi din Brasov si strainatate
-posibilitatea derularii unor programe speciale de
pregătire a elevilor pentru examene finale,
olimpiade şi concursuri;

PUNCTE SLABE
-utilizarea unor strategii didactice care se axeaza pe
comunicarea de informatii in defavoarea unor strategii activparticipative cu caracter formativ
-mentinerea unui sistem de proiectare didactica formal
-mentinerea unei evaluari cantitative si punctuale in locul unei
evaluari de progres a capacitatilor si subcapacitatilor
-slaba utilizare a mijloacelor moderne in cadrul lectiilor, de
catre unele cadre didactice
- interes slab pentru proiecte educationale manifestat de unele
cadre didactice;
-lipsa unui program “after school” de tinuta.

AMENINTARI
-mentinerea unui sistem de predare –invatare-evaluare
traditional
-slaba preocupare la nivel national pentru descongestionarea
continuturilor ce urmeaza a fi predate
-stabilirea unor discipline optionale care duc la
supraincarcarea elevilor si nu la diversificarea activitatilor
scolare
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Domeniul Resurse materiale
PUNCTE TARI
- costul standard / elev este cel mai mare din judetul
Brasov
- existenta unei dotari corespunzatoare cu calculatoare si
aparatura audio-video moderna, conexiune la internet etc
- spatiu suficient pentru realizarea unor activitati
extrascolare si extracurriculare
- posibilitatea de a gestiona fondurile obtinute din chirii
-posibilitatea accesării de fonduri europene de către
personalul didactic, prin proiecte cu finanţare
externă;
OPORTUNITATI
- Spatiile scolare sunt puse la dispozitie de Biserica
Evanghelica.
- dobandirea autonomiei financiare
- existenta noilor reglementari care duc la
cresterea competentelor locale in domeniul construirii
bugetelor, al administrarii, controlului si
utilizarii
acestuia
- posibilitatea obtinerii de venituri extrabugetare din
închirierea de spaţii;

PUNCTE SLABE
- lipsa bazei imobiliare proprii
- lipsa unei incinte securizate/ curtea scolii
- cladiri vechi, unele improprii desfasurarii activitatii
didactice
- spatii scolare prea mici, raportate la numarul de elevi
- mobilier scolar depasit fizic si moral
- uzura morala rapida a aparaturii

AMENINTARI
blocaje
in
mecanismele
de
comunicare
interinstitutionale;
- deficientele in sistemul de comunicare a informatiei
financiar-contabile
- scăderea interesului general şi al sponsorilor, în
special, pentru a susţine activităţi de educaţie;
- slaba colaborare dintre Primarie si Biserica Neagra
- legislatie defavorizanta pentru investitii.

Domeniul Dezvoltare si relatii comunitare
PUNCTE TARI
-relaţii foarte bune cu reprezentanţii comunităţii
locale : Biserica Evanghelica, Comunitatea
economica germana, Primăria, Consiliul local,
ONG-uri etc
-realizarea unor protocoale de colaborare cu terti in
vederea iniţierii de proiecte şi programe educative.
-existenta proiectelor parteneriale cu scoli din
Germania

PUNCTE SLABE
-nu toţi profesorii sunt interesaţi pentru a găsi posibilităţi de
colaborare în comunitate sau cu alţi parteneri naţionali şi
europeni;
- lipsa proiectelor cu finantare europeana
-tendinţa unor elevi sau profesori de a amenda comunitatea
pentru diverse neajunsuri, prin neparticiparea la unele
manifestări organizate în parteneriat

OPORTUNITATI
-posibilitatea de a participa la proiectele europene
-existenta multor contacte interne si externe si
interes pentru scoala
-posibilitatea de a accesa fonduri europene
- oportunitatile oferite absolventilor in insertia pe
piata muncii.
- interesul ridicat al unor agenti economici, pentru
implicarea in viata scolii

AMENINTARI
-formalismul unor instituţii partenere în realizarea unor
manifestări comune;
-scăderea şanselor şcolii de a fi eligibilă în diverse proiecte,
ca urmare a numărului de proiecte derulate si a lipsei
fondurilor;
- cresterea presiunii comunitatii, privind inscrierea la aceasta
unitate de invatamant.
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II STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI
DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE
Viziunea
O scoala de traditie in slujba comunitatii, orientata spre calitatea actului
educational, in concordanta cu valorile si normele nationale si europene.
Misiunea
Liceul “Johannes Honterus” Brasov este o comunitate nediscriminatorie,
in care elevii trebuie sa se simta protejati, respectati si motivati pentru invatarea
permanenta si pentru dobandirea unui nivel optim de disciplina, competente si
comportament social. Vor fi pregatiti sa devina viitori cetateni ai unui spatiu
european, invatand respectul, toleranta, corectitudinea si demnitatea.
Ținte strategice
In perioada 2016- 2020, Liceul “Johannes Honterus” din Brașov ar trebui să-și fixeze
următoarele ținte strategice:

 T1 Formarea si dezvoltarea in rândul elevilor a competențelor sec.
XXI, educarea lor în vederea adaptării la o societate aflată în
schimbare;
 T2 Asigurarea unui corp profesoral si administrativ de înaltã calificare,
cu o motivație superioarã si atitudini participative.
 T3 Optimizarea mediului școlar prin asigurarea de condiții moderne și
funcționale şi a unui climat de siguranță fizică şi psihică în şcoală.
 T4 Dezvoltarea dimensiunii europene şi obtinerea statutului de Şcoală
Europeană.

Motivarea alegerii tintelor
•
•
•
•

indeplinirea acestor tinte strategice va imbunatati, starea actuala, adaugând valoare
serviciilor de educaţie furnizate de instituţie.
ţintele stabilite sunt absolut necesare pentru existenţa şi dezvoltarea unităţii şcolare;
respectă politicile şi strategiile de dezvoltare europene, naţionale, regionale şi locale;
strategia este realizabilă cu resursele materiale şi umane existente şi previzibile;
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Resursele strategice
 Resurse umane: elevii, cadre didactice, părinți, reprezentanti ai autorității locale;
 Resurse materiale şi financiare: spatii adecvate, mobilier modern, echipamente IT,
birotică/consumabile, finantarile oferite de autoritatile locale si cele din sponsorizari, donatii,,
granturi obţinute în urma aprobării proiectelor depuse,;
 Resurse procedurale : strategia manageriala a scolii, strategii specific pe comisii
de lucru si catedre, proceduri de lucru pe compartimente
 Resurse informaționale: legislația specifica (site MEN, site ARACIP, site ISJ,
site ERASMUS+, etc)
 Resurse temporale: alocate anual, semestrial, lunar pentru inițierea, monitorizarea și
evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea
rezultatelor stabilite în PDI
 Resurse de autoritate şi putere : MECS, ISJ, Comisia europeană, Primarie, Consiliu
local, Consiliul de Administratie, echipa manageriala a scolii.

Rezultatele asteptate
 formarea capacităţii elevilor de a comunica eficient în situaţii reale, în limba română, în limbi
străine şi în limbajele de specialitate si de a utiliza noile tehnologii informationale;
 formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social (prin toleranţă,
responsabilitate, solidaritate, acceptarea şi respectarea diversitatii etc.);
 asigurarea unei insertii şcolare şi profesionale corespunzătoare aspiraţiilor şi aptitudinilor
elevilor pentru absolventii clasei a VIII a si a XII-a;
 formarea capacităţilor şi a motivaţiilor necesare învăţării în condiţiile unei societăţi în
schimbare.
 dezvoltarea competentelor si diversificarea specializarilor personalului scolii
 cresterea numărului proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, national si
international în care şcoala este implicată;
 realizarea investitiilor propuse
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Opțiuni strategice
 T1 Formarea si dezvoltarea in rândul elevilor a competențelor sec. XXI, educarea
lor în vederea adaptării la o societate aflată în schimbare;
Domeniul functional

Dezvoltare curriculara

Dezvoltarea resurselor
umane

Atragerea de resurse
financiare si dezvoltarea
bazei materiale

Dezvoltarea relatiilor
comunitare

Optiunile strategice
-Realizarea unei oferte curriculare care sa vizeze formarea competentelor de
comunicare intr-o limba straina, competente antreprenoriale si tehnice, competente
privind cetatenia democratica
-Obtinerea unor rezultate foarte bune la evaluarile nationale si BAC.
-Introducerea unor inovatii didactice si strategii moderne in predarea disciplinelor
-Formarea cadrelor didactice in vederea utilizarii unor strategii didactice activparticipative care sa motiveze elevii, sa le trezeasca interesul pentru cunoastere
-Formarea cadrelor didactice si didactice auxiliare pentru inițierea şi
dezvoltarea de
proiecte din perspectiva unei dezvoltări durabile
-Pregătirea
elevilor capabili de performanţă în vederea participării lor la
concursuri şi olimpiade şcolare;
-Integrarea elevilor cu deficient in scoala de masa
-Implicarea elevilor în vederea responsabilizarii individuale și colective prin
activităţi curriculare și de participare activă la activitățile
școlii
-Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea optima a
activitãtilor scolare si
extrascolare prin amenajarea spatiilor scolare
-Dotarea cu laptop, videoproiector a fiecarei sali de clasa, in vederea folosirii
manualelor digitale, soft-urilor educationale, realizarii de lectii comune cu parteneri
din tara si din alte tari
-Stabilirea unui curriculum corespunzãtor cerintelor elevilor, comunitãtii locale.
-Mentinerea si dezvoltarea parteneriatelor cu scolile din Germania
-participarea in cadrul proiectelor locale, nationale si europene
-Repartizarea bugetului pe priorităţi, cu consultarea factorilor implicaţi: Primărie,
Comitetul Reprezentativ al Părinţilor

 T2 Asigurarea unui corp profesoral si administrativ de înaltã calificare, cu o
motivație superioarã si atitudini participative.
Domeniul functional
Dezvoltare curriculara

Dezvoltarea resurselor
umane

Atragerea de resurse
financiare si dezvoltarea
bazei materiale
Dezvoltarea relatiilor
comunitare

Opțiunile strategice
-Participarea unui numar cat mai mare de elevi si cadre didactice la toate activitãtile
organizate în scoalã si în afara ei.
-Realizarea unor auxiliare curriculare cu temática integrata
-Identificarea adecvata a nevoilor de formare continua a personalului din organizatie si
pastrarea echilibrului optim intre nevoile sistemice si cele individuale
-Stimularea si sprijinirea acestuia pentru realizarea acestei formari prin contractarea
furnizorilor acreditati de formare continua si monitorizarea numarului minim de
credite pentru fiecare cadru didactic
-Imbinarea formarii externe (in institutiile abilitate ), cu cea interna, din cadrul
organizatiei prin folosirea oamenilor resursa
-Selectarea personalului porivit criteriilor proprii de competenta
-Folosirea spatiilor scolare pentru formarea continua

-Colaborarea cu autoritățile locale și cu alți parteneri de la nivel local şi judeţean
implicati în actul educaţional, în derularea de proiecte şi programe de dezvoltare
școlară
-Dezvoltarea durabilă (a capacității instituționale de a aborda și implementa principiile
„organizației care învață”);
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 T3 Optimizarea mediului scolar prin asigurarea de conditii moderne si functionale şi a
unui climat de siguranta fizica şi psihica în şcoală.
Domeniul functional

Optiunile strategice

Dezvoltare curriculara

-Cuprinderea in CDS a unor optionale precum: Educatie pentru cetatenie democratica,
Educatie antreprenoriala
-Continuarea proiectelor care vizeaza combaterea violentei, discriminarii in mediul
scolar
-Diversificarea ofertei de activităţi extracurriculare, în sensul educaţiei pentru
dezvoltare durabilă

Dezvoltarea resurselor
umane

-Sprijinirea elevilor cu probleme pentru ameliorarea rezultatelor scolare
-Efectuarea unor cursuri de formare pentru lucrul cu elevii cu CES si ADHD
-Formarea și dezvoltarea abilităților și comportamentului personalului propriu pentru
asumarea responsabilităților

Atragerea de resurse
financiare si dezvoltarea
bazei materiale

Dezvoltarea relatiilor
comunitare

-Gestionarea corectă şi eficientă a resurselor materiale existente
-Realizarea investitiilor propuse, respectiv: reabilitarea corpurilor vechi de cladire C si
dotarea lor la standarde europene
- Obtinerea finantarii pentru investitiile propuse atat cu ajutorul Primariei/Consiliului
Local cat si cu cel al comunitatii germane, a Bisericii Evanghelice, a Asociatiei de
parinti a scolii.
-Asigurarea continuitatii traditiilor Liceului Honterus
-Asigurarea unei colaborari foarte stranse intre scoala si familie
-Dezvoltarea relatiilor de parteneriat educational si social cu institutiile din comunitate
-Dezvoltarea de parteneriate educationale internationale prin participarea la programele
derulate la nivel european

 T4 Dezvoltarea dimensiunii europene şi obtinerea statutului de Şcoală Europeană
Domeniul functional
Dezvoltare curriculara

Optiunile strategice
-Asigurarea sustenabilitatii activităţilor de cooperare europeană în care s-au implicat
profesorii şi elevii, prin mobilităţi individuale sau parteneriate, demonstrată prin
integrarea rezultatelor acestora în programul curent al şcolii;
-Participarea elevilor şi profesorilor la activităţile iniţiate de ISJ, MECS, Comisia
Europeana, destinate promovării valorilor europene;

Dezvoltarea resurselor
umane

-Continuarea activitatii de formare a cadrelor pentru proiectele europene
-Participarea la seminarii, conferinte, simpozioane, platforme de invatare on-line
-Promovarea unor structuri cu accent pe valorizarea individului, a comunicarii deschise
si climatului optimizant, imbunatatirea implicarii si participarii prin delegarea
responsabilitatilor si imputernicirea personalului in luarea deciziilor.

Atragerea de resurse
financiare si
dezvoltarea bazei
materiale

-Transformarea spatiului scolar intr-un mediu prietenos, atractiv prin aducerea acestuia
la standardele moderne
-Scoala sa devina un centru de formare cadre didactice; este necesara continuarea dotarii
cu echipament IT modern care va fi utilizat atat in predarea la clasa cat si in formari

Dezvoltarea relatiilor
comunitare

-Continuarea proiectelor nationale si europene
-Depunerea documentatiei pentru alte proiecte Erasmus+, atât pe axa K1 cât și pe K2
-Continuarea activitatilor comune cu scolile cu care scoala este infratita
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III IMPLEMENTARE/ MONITORIZARE
Strategia cuprinsa in Proiectul de dezvoltare institutionala va fi operationalizata atat la nivel de
organizatie, prin Planul Operational anual, prin Planul managerial anual al scolii, cat si la nivelul
comisiilor metodice, catedrelor, colectivelor de lucru, prin planuri operationale concrete de
actiune, conform specificului fiecarui compartiment/comisii. PDI-ul avizat de Consilui de
administraţie este documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente
manageriale ale şcolii.
Monitorizarea se va realiza prin evaluarea rezultatelor obţinute în diferite etape de aplicare a
PDI şi se vor compara cu priorităţile stabilite. Rezultatele vor fi prezentate în consiliile
profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. Pe perioade scurte (anuale
semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot apărea noi obiective generate de
schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate şi cuprinse în noul plan operational si
Planul managerial anual al şcolii.
Evaluarea implementării Proiectului de Dezvoltare Instituţională se va realiza prin:
- autoevaluare anuală, efectuată în baza planurilor operaţionale anuale de activitate,rezultatele
fiind incluse în raportul anual;
- evaluare finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în Raportul de
evaluare finală;
- evaluare ocazională, efectuată numai în cazul unor schimbări majore
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IV EVALUAREA STRATEGIEI
 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi
finală)
 Rezultatele obtinute de elevi la evaluările naţionale (Clasele II, IV, VI, VIII ) si BAC;
 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee;
 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi
sportive
 Procentul de promovabilitate, rata abandonului scolar
 Numarul cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare continua
 Nivelul dotarii cu mobilier, aparatura al şcolii
 Realizarea investitiilor propuse
 Numarul si calitatea proiectelor desfasurate in scoala
 Numarul de elevi, cadre didactice, parinti, implicate in aceste proiecte
 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii
Documente:
- Elaborarea Graficului unic de monitorizare şi control al directiunii
- Fişe tip de inspecţie
- Fise de colectare a feed back-ului
- Rapoarte şi procese verbale
- Rapoarte semestriale şi anuale în cadrul Consiliului de Administraţie
- Existenţa şi aplicarea procedurilor operationale specifice
- Rapoarte de evaluare internă a calităţii
- Baza de date a scolii
- Planuri remediale, fişe de monitorizare a activităţii
- Şedinţe de analiză privind impactul aplicării PDI
- Chestionare iniţiale şi finale
- Comunicate de presă

Pentru atingerea tintelor strategice propuse si punerea in aplicare a optiunilor strategice cele mai
potrivite, se elaboreaza anual planuri operationale de actiune. Acestea trebuie realizate, in echipa,
cu toti factorii de decizie de la nivelul unitatii de invatamant, al compartimentelor, colectivelor
metodice, catedrelor etc.
Programele şi acţiunile concrete cuprind : alocarea resurselor umane şi materiale, stabilirea
responsabilităţilor şi a termenelor, rezultatele aşteptate (indicatorii de performanţă) fiind
documente in care sunt prezentati pasii ce trebuie urmati in decursul unui an scolar, pentru
atingerea obiectivelor si a scopurilor propuse.
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