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ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 
PUNCTE SLABE 

 

- Plasareaînvăţăriicaproces fundamental 

încentruldemersurilorşcolii; 

- 90% din CDL-uri sunt realizate în parteneriat cu 

agenţii economici; 

- Ofertaeducaţionalăcomplexă; 

- Folosireametodelorcentratepeelev; 

- Strategiiledidacticeadaptateînfuncţie de 

particularităţile de vârstăşinevoileelevilor; 

- Aplicarea noului sistem de evaluare pe baza 

standardelor educaţionale; 

- Proiectarea corectă şi la timp a activităţilor pe 

discipline; 

- Învăţareadiferenţiată; 

- Program special de pregătire cu 

eleviiclaselorterminale, 

învedereasusţineriiexamenului de bacalaureat; 

- Un număr de 52% din 

absolvenţiangajaţipepiaţamuncii, 

restulcontinuândstudiileîndomeniul de pregătiresau 

diverse şcolipostliceale . 

- Ceamaicomplexăofertăeducaţională,LiceulTehnologi

cHîrlăufiindsingurainstituţie de acest gen din 

zonaHîrlău; 

- Existenţaclaselorpentrutoatedomeniile de pregătire: 

mecanică, industrietextilăşipielărie, construcţii, 

turismşialimentaţie, fabricareaproduselor din 

lemnindustriealimentară, de nivel 2,3 şi 4; 

- Un parteneriat cu angajatorii din zonă, cu 

 

- Migraţiacadrelordidacticetitul

aresprereşedinţa  de judeţ; 

- Motivarea financiar redusă a 

cadrelor didactice; 

- Insuficienţa fondurilor alocate 

de Primărie pentru acoperirea 

tuturor necesităţilor de ordin 

educaţional; 

- Lipsa de continuitate a 

personalului didactic 

repartizatşcolii; 

- Conservatorismulunor cadre 

didacticefaţă de noutăţi; 

- Lipsa de motivaţie a învăţării 

la mulţi dintre elevi; 

- Comunicareslabăelevi-părinţi. 

- Stareafizicănecorespunzătoare 

a corpului B, construitînanul 

1888; 

- Imposibilitatea construirii 

unui teren de sport din cauza 

nealocării fondurilor. 
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agenţialocală AJOFM, comunitatealocală, ISJ, 

diferiteinstituţii din zonă( Poliţie, Casa de Cultură, 

Biserică); 

- Buna colaborare cu agenţiieconomici din 

zonăpentruefectuareaorelor de instruirepractică. 

- Interesulcadrelordidacticepentruparticiparea la 

cursuri de perfecţionare; 

- Numărul mare de cadre didactice care au 

gradeledidactice I şi II; 

- Cadre 

didacticedispusesălucrezeînconformitatecunevoileşco

lii; 

- Colectiv unit; 

- Condiţiioptimepentrudesfăşurareaactivităţilorinstructi

v-educative; 

- Desfăşurarea unor programe de perfecţionare, a unor 

proiecte în colaborare cu ONG-uri, fundaţii, 

universităţi; 

- Personal didactic auxiliar cu o 

bunăpregătireprofesională; 

- Existenţa din anul şcolar 2013/2014 a 

psihopedagogului şcolar. 

- Includereaşcoliiînprogramul de reabilitarePhareTvet 

2004-2006; 

- Existenţa a douăcorpuri de clădire: CORP A – 

anulconstrucţiei 2006 cu: 8 săli de 

clasă+birouri+cancelarie, 

clădireconstruităprinBancaMondială – valoare 7 

miliarde lei, CORP D – 7 ateliere+ laboratoare, 

clădireconstruităprinProgramulPhare – Tvet 

2004/2006- coeziuneeconomicăşisocialăînvaloare de 

267000 euro; 

- Existenţa a două laboratoare de informatică dotate cu 

echipamente IT; 
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- Echipamentele de 

bazăşispecializatepentrudotareaatelierelorşilaboratoar

elorprinprogramulPhare- Tvetsuntînvaloare de 

355.888 euro; 

- 16 săli de clasă, din care 12 sălisuntdotate cu 

mobiliernou; 

- 2 laboratoare de informatică cu 52 

calculatoareconectate la internet; 

- Echipamenteşiutilaje: 

- Echipamentetehnologice; 

- Echipamente de birotică 

- Echipamente de protecţiamuncii; 

- Materialeşimijloacedidacticepentrudesfăşurareaorelor 

de chimie, fizică, biologie, matematică; 

- programulPhare. 

- Existenţaunui cabinet de psihopedagogie. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Consiliereaşiorientareaprofesională a 

elevilorprinînfiinţareacabinetuluipsihopedagogic; 

- Derulareaunoractivităţipentruelevii cu nevoispeciale; 

- Antrenareaelevilorproblemăînactivităţiextraşcolare; 

- Se preconizează o creştere a numărului de cereri de 

calificareaferentenivelului 3. 

- Utilizareatehnologieiinformaţionalepentrupregătireae

levilor; 

- Existenţaechipamentelorspecializatepentrudomeniile 

de pregătire: turismşialimentaţie, 

industrietextilăşipielărie, echipamentePhare; 

- Dotarea școlii cu un autoturism Logan și posibilitatea 

autorizării pentru şcoală pentru obținerea permisului 

– categoria B. 

- Posibilitateaobţineriiunorvenituriextrabugetare 

- Lipsa motivaţiei învăţării 

datorită influenţei negative a 

internetului, ”străzii”; 

- Situaţiamaterialăprecară a 

unorfamiliipentru care 

întreţinereaelevilor la 

şcoalăestedificilă; 

- Reducereapopulaţieişcolare; 

- Neimplicareapărinţilorînviaţa

şcolii; 

- Se 

estimeazăcănumărultinerilor 

cu vârsteîntre 14 şi 19 

anivascădeaînultimii 10 ani; 

- Slaba motivare financiară a 

cadrelor didactice favorizează 
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orientarea specialiştilor spre 

alte domenii; 

- Lipsa de informaţii privind 

evoluţia sigură a pieţei 

muncii; 

- Lipsaunorlocuri de muncă 

motivate financiar; 

- 50% 

dintrepărinţiielevilorsuntpleca

țiînstrăinătate. 

Lipsadispozitivelormodernepe

ntruuneledomenii de 

pregătirepractică a elevilor: 

fabricareaproduselor din 

lemn, construcţii; 

- Costulridicat al 

materialelornecesarepentruefe

ctuareaorelor de 

instruirepractică. 

- Lipsa de interes a 

unoragenţieconomicipentruact

ivităţilerealizate de şcoală; 

- Preferinţaunoragențieconomic

i de a 

angajamuncitorinecalificați cu 

salariiminime, 

îndefavoareaangajăriicelorcali

ficați. 
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