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ANALIZA SWOT
2019-2020

PUNCTE SLABE

PUNCTE TARI

Întocmirea la timp a documentelor CEAC

-

-

Completarea platformei Aracip

Plasarea învăţării ca proces fundamental în centrul demersurilor şcolii;

-

-

Insuficienţa fondurilor alocate de Primărie pentru acoperirea

90% din CDL-uri sunt realizate în parteneriat cu agenţii economici;
-

Oferta educaţională complexă;

tuturor necesităţilor de ordin educaţional;
-

Folosirea metodelor centrate pe elev;

Lipsa de continuitate a personalului didactic repartizat şcolii;

-

nevoile elevilor;
Aplicarea noului sistem de evaluare pe baza standardelor educaţionale;

-

-

-

Învăţarea diferenţiată;

Program special de pregătire cu elevii claselor terminale, în vederea

Lipsa de motivaţie a învăţării la mulţi dintre elevi;
-

-

Comunicare slabă elevi-părinţi.

Starea fizică necorespunzătoare a corpului B, construit în anul

Proiectarea corectă şi la timp a activităţilor pe discipline;
-

Conservatorismul unor cadre didactice faţă de noutăţi;

-

Strategiile didactice adaptate în funcţie de particularităţile de vârstă şi

-

Motivarea financiar redusă a cadrelor didactice;

1888;
-

Imposibilitatea construirii unei săli de sport din cauza
nealocării fondurilor.
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susţinerii examenului de bacalaureat;
Existenţa claselor pentru toate domeniile de pregătire: mecanică,

-

industrie textilă şi pielărie, construcţii, turism şi alimentaţie, fabricarea
produselor din lemn industrie alimentară, de nivel 3 şi 4;
Un parteneriat cu angajatorii din zonă, cu agenţia locală AJOFM,

-

comunitatea locală, ISJ, diferite instituţii din zonă( Poliţie, Casa de
Cultură, Biserică);
Buna colaborare cu agenţii economici din zonă pentru efectuarea orelor

-

de instruire practică.
-

Interesul cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de
perfecţionare;
Numărul mare de cadre didactice care au gradele didactice I şi II;

-

Cadre didactice dispuse să lucreze în conformitate cu nevoile şcolii;

-

-

Colectiv unit;

Condiţii optime pentru desfăşurarea activităţilor instructiv-educative;

-

Desfăşurarea unor programe de perfecţionare, a unor proiecte în

-

colaborare cu ONG-uri, fundaţii, universităţi;
-

Personal didactic auxiliar cu o bună pregătire profesională;
Existenţa a patru corpuri de clădire, din care : CORP A – anul

-

Absența unui cabinet medical;
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construcţiei 2006 cu: 8 săli de clasă+birouri+cancelarie, clădire
construită prin Banca Mondială – valoare 7 miliarde lei, CORP B,
CORP C, CORP D – 7 ateliere+ laboratoare, clădire construită prin
Programul Phare – Tvet 2004/2006- coeziune economică şi socială în
valoare de 267000 euro;
Existenţa a două laboratoare de informatică dotate cu echipamente IT;

-

Echipamentele de bază şi specializate pentru dotarea atelierelor şi

-

laboratoarelor prin programul Phare- Tvet sunt în valoare de 355.888
euro;
-

16 săli de clasă, din care 12 săli sunt dotate cu mobilier nou;
-

Echipamente tehnologice;
-

-

Echipamente şi utilaje:
Echipamente de birotică

Echipamente de protecţia muncii;

Materiale şi mijloace didactice pentru desfăşurarea orelor de chimie,

-

fizică, biologie, matematică;
-

Existenţa unui cabinet de psihopedagogie.

Participarea școlii noastre în proiecte europene Erasmus K1 ȘI K2
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI
Lipsa motivaţiei învăţării datorită influenţei negative a

-

internetului, ”străzii”;
Situaţia materială precară a unor familii pentru care

-

întreţinerea elevilor la şcoală este dificilă;
-

Consilierea şi orientarea profesională a elevilor prin existența cabinetului

-

-

psihopedagogic;

-

va scădea în ultimii 10 ani;

Utilizarea tehnologiei informaţionale pentru pregătirea elevilor;

-

Existenţa echipamentelor specializate pentru domeniile de pregătire:

Slaba motivare financiară a cadrelor didactice favorizează
orientarea specialiştilor spre alte domenii;

turism şi alimentaţie, industrie textilă şi pielărie, echipamente Phare;
-

Neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii;

Se estimează că numărul tinerilor cu vârste între 14 şi 19 ani

-

Antrenarea elevilor problemă în activităţi extraşcolare;

-

Reducerea populaţiei şcolare;

-

Posibilitatea obţinerii unor venituri extrabugetare

Lipsa de informaţii privind evoluţia sigură a pieţei muncii;
-

-

Lipsa unor locuri de muncă motivate financiar;

50% dintre părinţii elevilor sunt plecați în străinătate. Lipsa
dispozitivelor moderne pentru unele domenii de pregătire
practică a elevilor: fabricarea produselor din lemn, construcţii;

-

Costul ridicat al materialelor necesare pentru efectuarea orelor
de instruire practică.
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Lipsa de interes a unor agenţi economici pentru activităţile

-

realizate de şcoală;
-

Preferinţa unor agenți economici de a angaja muncitori
necalificați cu salarii minime, în defavoarea angajării celor
calificați.

