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Capitolul I. CONTEXTUL
1.1. SCOP, VIZUNE, MISIUNE

Colegiul Tehnic Transilvania din Baia Mare doreşte să ofere tinerilor şi adulţilor judeţului
Maramureş şanse egale de educaţie, calificări în concordanţă cu fluctuaţia pieţei muncii, posibilitatea
schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii şi conştientizarea importanţei calităţii
mediului pe care-l vor lăsa moştenire urmaşilor lor.

Viziunea şcolii este să pregătească tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea formării
unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai iubitor de cinste, adevăr şi muncă.

Colegiul Tehnic Transilvania ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi asumă rolul de a forma tineri
înalt calificaţi în vederea unei bune inserţii socio-profesionale pe piaţa muncii, prin dobândirea de competenţe
şi abilităţi de specialitate, de comunicare, de utilizare a computerului, de management, de comunicare într-o
limbă modernă, de adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european.
Misiunea şcolii este:
 Să pună la dispoziţia comunităţii de oportunităţi de educaţie şi instruire a elevilor pentru domenii de
mare interes: servicii, tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
 Să dezvolte un mediu favorabil învăţării, centrat pe dezvoltarea elevului;
 Să formeze şi să dezvolte capacităţile şi motivaţiile necesare învăţării pe parcursul întregii şcolarizări;
 Să sprijine categoriile defavorizate pentru a-şi construi cariera în condiţii de egalitatea şanselor;
 Să asigure un climat de muncă bazat pe responsabilitate şi respect reciproc, încurajând implicarea
personalului al şcolii în cunoaşterea, înţelegerea şi îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi
formare profesională a elevilor noştri;
PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE

În realizarea efectivă a Planului de Acţiune al Şcolii, s-a pornit de la o analiză SWOT, în care s-au
identificat punctele tari şi punctele slabe, rezultate dintr-o analiză internă, precum şi oportunităţile şi
pericolele / ameninţările, datorate factorilor externi.
Analiza factorilor interni a avut ca punct de plecare realizările / nerealizările ultimului an şcolar, date
obţinute din rapoartele interne ale unităţii şcolare.
S-au urmărit astfel: încadrările cu personal didactic calificat, perfecţionările cadrelor didactice,
rezultatele elevilor la învăţătură,facilităţile acordate elevilor (burse), resursele şi materialele de învăţare,
succese ale elevilor, informarea consilierea şi orientarea şcolară, calificările profesionale oferite de şcoală,
rezultatele elevilor la examene, parteneriate şi colaborări în care şcoala este implicată, proiecte locale,
judeţene, naţionale şi internaţionale
Analiza factorilor externi a avut ca suport informaţional concluziile reliefate în PLAI ( Planul Local
de Acţiune pentru Învăţământ) şi PRAI ( Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ). S-au putut evidenţia
din aceste materiale concluzii referitoare la: mediului economic, piaţa muncii, forţa de muncă din jud.
Maramureş, obiectivele dezvoltării învăţământului profesional şi tehnic la orizontul anului 2020, proiecţia
evoluţiei demografice, populaţia şcolară pe niveluri de învăţământ, evoluţia şomerilor înregistraţi pe categorii
de vârstă şi domenii de pregătire.
În urma analizei factorilor interni şi externi mai sus prezentaţi, s-a realizat analiza SWOT a unităţii
şcolare, ca punct de plecare în realizarea Planului de Acţiune al Şcolii.
1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Colegiul Tehnic Transilvania, denumire ce a fost aprobată prin OMECTS nr. 3802 / 12.05.2010, este
situat la marginea de NV a oraşului Baia Mare şi deserveşte prin specializările pe care le are o zonă întinsă a
judeţului.
Din punct de vedere geografic Baia Mare este situată într-o zonă puternic afectată de factorii poluanţi,
produşi de industria minieră şi metalurgică, care chiar dacă acum s-au diminuat se resimt ca efecte a ceea ce a
fost. Zona nu a suferit numai un dezechilibru puternic în conservarea mediului, dar şi în dezvoltarea
economico-socială având în vedere industria monocoloră din zonă. Ca urmare a acestei situaţii, oraşul Baia
Mare a trebuit să răspundă provocărilor generate de trecerea de la un oraş cu profil minier şi metalurgic
predominant, la un municipiu modern, care răspunde prompt cerinţelor mileniului III.
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În condiţiile restructurării învăţămantului românesc, şcoala noastră s-a orientat spre domenii de
formare profesională, care să se alinieze strategiei de dezvoltare locală: ecologie, tehnologie informatică,
industrie alimentară, industria de prelucrare a lemnului, industria de maşini şi echipamente, servicii. Elevii
noştri provin din Baia Mare şi împrejurimi, precum şi din diferite zone ale judeţului: Baia Sprie, Vişeu, Borşa,
Tg. Lăpuş, Cavnic şi localităţile din jurul acestor oraşe, etc. O parte din elevi sunt cazaţi în internatul şcolii.
Cursurile se desfăşoară pe două schimburi: dimineaţa şi după-masa.
O atenţie deosebită se acordă creşterii calităţii procesului instructiv – educativ, asigurării unui climat
sănătos în educaţia tinerilor, implicării elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a comunităţii locale în
activităţi educative extra-curriculare şi extra-şcolare, implicării şcolii în proiecte locale, naţionale,
internaţionale, toate acestea având ca scop creşterea interesului elevilor pentru mediul educaţional, reducerea
ratei absenteismului şi a abandonului şcolar.
Conform Hotărârii Nr: 76/2016 a Consiliului Local Baia Mare a fost aprobată documentaţia tehnicoeconomică, în faza D.A.L.I., pentru investiţia “Colegiul Tehnic Transilvania - reabilitare”.
1.3. INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR CURENT (2017-2018)
a) Informaţii privind efectivele de elevi:

Tehnologică

1.

a.1. Numărul claselor şi al elevilor pe domenii şi calificări profesionale
Filiera
Nivel
Profil /
Specializare / Calificare
profesionala
Domeniu
Organizator banqueting
Servicii/turism şi
alimentaţie

Liceal –zi

Nr.
Crt.

18

1

15

Tehnic/Mecanica

Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii

a XI-a

1

21

Servicii/turism şi
alimentaţie

Organizator banqueting

a XI-a

1

20

Servicii/estetica şi igiena
corpului omenesc

Coafor stilist

a XII-a

1

12

Servicii/turism şi
alimentatie

Organizator banqueting

a XII-a

1

15

a IX-a

1

28

a X-a
a XI-a
a XI-a

2
2
1

52
56
28

a XII-a
a XIII-a
a XI-a
a XII-a
a XIII-a

3
3
1
1
1

67
87
28
25
23

Servicii

Tehnologică

1

a X-a

Tehnologică

Liceal –seral

a IX-a

Organizator banqueting

Tehnic

Învăţământ
profesional

Numar
elevi

Servicii/turism şi
alimentaţie

2.

3.

Numar clase

Resurse naturale şi protecţia
mediului/technician analize
produse alimentare
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Technician mechanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Tehnician în gastronomie
Tehnician în gastronomie
Tehnician în gastronomie

Tehnic/Mecanică

Tinichigiu vopsitor auto

a IX-a

0,5

15

Servicii/turism şi
alimentaţie

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

a IX-a

0,5

16

Estetica şi igiena corpului
omenesc
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Servicii/turism şi
alimentaţie

Estetica si igiena corpului
omenesc
Estetica si igiena corpului
omenesc
Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

a IX-a

0,5

15

a X-a

1

18

a X-a

1

20
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Operator la maşini cu
comandă numerică
Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Operator la maşini cu
comandă numerică
Frizer coafor manichiurist
pedichiurist

Tehnic/Mecanică
Servicii/turism şi
alimentaţie
Industrie alimentară
Tehnic/Mecanică
Estetica şi igiena corpului
omenesc

a X-a

1

14

a XI-a

0,5

14

a XI-a

0,5

12

a XI-a

0,5

14

a XI-a

0,5

13

a.2. Efectivele de elevi pe clase respectă normativele în vigoare nefiind abateri de la aceste
normative:
- Liceu – zi
16,33 elevi /clasa
- Liceu – seral
26.73 elevi /clasa
- Învăţământ profesional
12 elevi /grupa
a.3. Numărul elevilor care beneficiază de ajutoare:
- burse: 9 elevi la programul „bani de liceu”
- burse de ajutor social: 2 elevi
- bursa de merit – sem.I - 28 elevi (în cuantum de ½ din valoarea bursei)
- sem. II - 3 elevi (în cuantum de ½ din valoarea bursei)
- bursa profesională – 136 elevi.
b) Informaţii privind personalul angajat
b.1. Personalul didactic angajat:
b.1.1. Posturi / norme didactice 45,84
INDICATOR

TOTAL

Număr posturi didactice din care :
ocupate de titulari
suplinitori

45.84
35.84

DIN CARE :
LICEU – zi /seral
Înv. Prof.
35.84
10.00
31.54
4.3

10

4.30

5.7

b.1.2. Catedre rezervate
TOTAL : 2,33
Specialitatea
Mecanică
Mecanică
Electrotehnică

Norma didactică
0,78
0.65
0.88

Motivul
Director
Director adjunct
Inspector ISJ MM

b.1.3. Personalul didactic angajat: 45
Catedre didactice titulare 35
Catedre didactice suplinitoare 10
b.1.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Personal didactic necalificat - 0
Personal didactic calificat - 47
Gradul I - 30/ 66,67 %
Gradul II - 6/ 13,33 %
Gradul def. - 5 /11,11 %
Debutant - 4/ 8,89 %
b.1.5. Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu:
- Ponderea personalului didactic cu domiciliul în Baia Mare - 84.44 %
- Ponderea personalului didactic cu domiciliul în alta localitate si face naveta zilnică - 15.56 %
b.1.6. Raportul dintre nr. total de elevi / numărul total de norme didactice:
- liceu 13,76 elevi / normă
- învăţământ profesional 12,58 elevi / normă
b.2. Personalul didactic auxiliar–13,5 norme
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- Gradul de acoperire a posturilor auxiliare existente conform normativelor 92,59 %
- Raportul dintre totalul normelor didactice şi totalul personalului didactic auxiliar: 3,87
b.3. Personalul de conducere – 2
Informaţii privind directorii:
Funcţia

Specialitatea

Grad/vechime
în învăţământ

Cursuri de management / forme absolvite
-

I/25

DIRECTOR

Mecanic

-

DIRECTOR
ADJUNCT

Mecanic

I/33
-

Operator calculatoare - 2003;
Perfecţionarea cadrelor didactice la şcolile cuprinse în programul
PHARE - 2005;
Managementul de proiect - 2006;
Docendo Discimus - 2006;
Managementul proiectelor - 2007;
Comunicarea un pas spre performanţă – 2008;
Metode şi tehnici de stimulare a creativităţii - 2008;
Managementul clasei de elevi - 2010;
Mentor - 2010;
Formator - 2010;
IT Essentials: PC hardware and software - 2012;
Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor
informatice SEI - 2012;
Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului
naţional – 2013;
Competenţă, inovare şi profesionalism TIC - 2013;
Standard manager-2014
Delegat sindical - 2016;
Start manager – 2005;
Formare consilieri implementare strategie descentralizare – 2010;
Leadership şi management educaţional în sistem descentralizat –
2010;
Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare –
2013;
Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului
naţional – 2013;
Educatie pentru viaţa de familie – 2013;
Metode şi tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilităţi – 2016;
Evaluare şi examinare pentru definitivat şi titularizare – 2016.
Inspector resurse umane - 2016

b.4. Personal nedidactic (administrativ) –19 norme
- Gradul de acoperire conform normativelor în vigoare: 94,73%
- Raportul dintre totalul normelor didactice şi totalul personalului nedidactic: 2,65
c) Resurse materiale. Gestionarea (utilizarea) spaţiului de învăţământ
c.1. Aspecte cantitative privind spaţiul de învăţământ:
- total săli de clase şi laboratoare: 43
- ateliere şcolare: 15 ateliere ( din care 2 folosite)
- biblioteca
c.2. Procesul de învăţământ se desfăşoară în unitate cu excepţia instruirii practice care, parţial se
desfăşoară şi la agenţi economici.
c.3. Gradul de încărcare al şcolii:
- numărul de schimburi pe zi: - liceu şi învăţământ profesional: 1 schimb
c.4. Gestionarea spaţiilor de învăţământ:
- laboratoarele şi cabinetele sunt utilizate conform destinaţiei lor;
- sălile de sport se folosesc pentru procesul didactic din şcoală, în orele libere fiind închiriate unor
beneficiari externi pentru activităţi sportive.
d) Gestiunea serviciilor
d.1. Internatul şcolar:
- un corp de clădire aparţinând Colegiului Tehnic “Transilvania” Baia Mare a fost dat de Primaria
Baia Mare în folosinţă la AJOFM Maramureş - prin contract de comodat;
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- al doilea corp de clădire cu destinaţia internat aparţinând Colegiului Tehnic “ Transilvania ” Baia
Mare este utilizat pentru cazarea elevilor (băieţi/fete);
- al treilea corp de clădire aparţinând Colegiului Tehnic “Transilvania” Baia Mare este dat în folosiţă
la Centrul de Educaţie Incluzivă, CJRAE, magazie ISJ Maramureş
- al patrulea corp de clădire (este în conservare) cu destinaţia internat aparţinând Colegiului Tehnic “
Transilvania ” Baia Mare este utilizat pentru cazarea sezonieră a grupurilor de elevi (băieţi/fete);
- numărul elevilor noştri cazaţi în internat: 39
d.2. Cantina şcolii:
- utilizată pentru servirea mesei de către elevii şcolii, elevii altor unităţi de învăţământ şi de
beneficiarii externi, cadre didactice 113
- numărul elevilor şcolii care servesc masa: 39
- şcoala oferă şi condiţii de semiinternat.
1.4. DATE STATISTICE LEGATE DE NUMĂRUL DE COPII DIN GRUPURI DEFAVORIZATE

La nivel de unitate şcolară, în anul şcolar 2016-2017 datele statistice legate de numărul de copii din
grupuri defavorizate se prezintă astfel:
Elevi care trăiesc în familii monoparentale

52

Elevi aflaţi în grija bunicilor sau a altor rude

24

Elevi instituţionalizaţi sau în plasament familial

7

În ceea ce priveşte mediul familial din care provin elevii, situaţia se prezintă astfel:
Cel puţin un părinte are studii generale (8 clase absolvite)
Cel puţin un părinte are studii medii (liceul absolvit)
Cel puţin un părinte are studii superioare
Niciun părinte nu are studii generale (sub 8 clase absolvite)
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1.5. SUCCESELE OBŢINUTE PE PARCURSUL ULTIMULUI AN ŞCOLAR (2016-2017)
PROIECTE

Nr.
crt.
1.

Proiect
Proiect
regional şi
Interjudeţean,
poz. 998 în
CAER 2017

Numele proiectului
“V.V.V. (VIAŢĂ, VERDE,
VIITOR) PENTRU
PĂMÂNT – 9 NE PASĂ!”

“EDUCAŢIE ŞI
CIVILIZAŢIE FĂRĂ
ETNIE”

2.

Proiect
judeţean al
CTT

3.

Proiect local al
CTT

“DIFERIŢI, DAR EGALI”

4.

Proiect local al
Asociaţiei
Drumeţii
Montane
Proiect –
concurs
judeţean

ECO JUNIOR 2017

5.

“ÎNVĂŢ, ŞTIU ŞI APLIC
BUNELE MANIERE”+
concurs judeţean

Planul de Acţiune al Şcolii – an şcolar 2017-2018

Instituţii partenere

Coordonator din Profesori participanţi din
partea şcolii
şcoală
SPAU Baia M., Uzina de apă Baia
Cărăuşan M.,
Moholea Maria, Miclăuş D.,
M., REMAT S.A., Baia M., Ag.
Nagy L., Baban
Pop D, Chiş Eugenia,
HEIDENROSLEIN, APM MM, Dir. I., Dumitraşcu D. Mărieş Adora, Culic
Silvică MM,
Liliana, Berinde Lia, Ghiras
393 de profesori, 620 de elevi din 37
Cornelica, Bud Ioana, Mile
de judeţe
Paula
1. Fundaţia de Voluntari Somaschi,
Moholea Maria
Cărăuşan M., Orha I., Seciu
Baia Mare
M., Rogojan Z., Nagy L.,
2.Asociaţia Young Roma,
Todoruţ V., Toma R.
Maramureş
Centrul şcolar de educaţie incluzivă
Moholea Maria
Catedra de limbă şi
Baia Mare
Miţiguş Radu
comunicare
Cercul Ingenio
Catedra de servicii
Şcoala Gimnazială “Lucian Blaga”,
Fărcaşa

-

1.Col. Tehnic “Aurel Vlaicu”, Baia
Mare
2.C.D. Neniţescu, Baia M.
3. Col. Naţ. “M. Eminescu”, Baia M.
4. Lic. T. “Emil Racoviţă”, Baia M.
5.Col. T. Auto Baia Sprie
6. Col. T. Anghel Saligny, Baia M.
7.Şc. Gimnazială “Lucian Blaga”,
Fărcaşa

Cărăuşan M.,
Barbur M.,
Miclăuş D.

Obs.
An şc.
2016-2017

Per.
Martiemai 2017
Dec. 2016

Barbur M., Raţa N., Todoruţ Febr.
V.
2016prezent

9

-

An şc.
2016-2017
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6.

Proiect local

“ALĂTURI DE
IEPURAŞUL VOLUNTAR”,
ed. a III-a, 2017

Asociaţia Comunicaţi prin noi

7.

“DESCHIDE UŞA”

Asociaţia Comunicaţi prin noi

8.

Proiect
judeţean
Proiect local

“NOUĂ NE PASĂ”

S.C. Salamandra Plus S.R.L.

9.

Proiect local

“DIN INIMĂ PENTRU
COPII”

Şcoală Gimnazială Specială Baia
Mare

10.

Proiect local

11.

Proiect local

“UN DAR DE CRĂCIUN”
- 2016
“ZIUA SIGURANŢEI PE
INTERNET”

11.

Proiect
Judeţean

12.

Proiect
internaţional
eTwinning
Proiect
internaţional
eTwinning
Proiect
internaţional
eTwinning

13.

14.

“PAINT ARTIST” –
Concurs judeţean de
cunoştinţe informatice şi
creativitate, ed. I
“MAKE MY STEM”

Asociaţia Comunicaţi prin noi
sigur.info
Asociaţia de Părinţi din cadrul
Colegiului Tehnic “Transilvania”
Şc. Gimnazială Octavian Goga, Baia
Mare; ISJMM

Barbur M.,Raţa N., Miclăuş an şc.
D., Moholea M., Baban I.,
2016-2017
Bodnar D., Dumitraşcu D.,
Ghiras C., Mile P., Rogojan
Z., Seciu M., Toma R.,
Ardelean L.
Miclăuş D.
Miclăuş D.
an şc.
2016-2017
Ghiras Dănuţ C. , Cărăuşan M., Orha I., Baban Dec. 2016
Magdău A.
I., Gergeli A.
Orha I., Bodnar
Barbur M., Gergeli A.,
Dec. 2016
D., Dumitraşcu
Berinde L., Seciu M.,
D., Ghiras Dănuţ Buftea A., Rogojan Z., Chiş
C., Hauler C.
E., Miclăuş D., Raţa N.,
Ardelean L.
Miclăuş D.
Pop D., Miclăuş D., Barbur Dec. 2016
M.,
Bobinca Nicoleta Gergeli Adriana, Magdău
Decembrie
Dumitraşcu Doina Andreea, Raţa Natalia, Boje 2016
Lidia
Nicoleta Bobinca Pop D., Botiş Ramona
Mai 2017
Boje Lidia

Miclăuş D.

Serbia, Macedonia, România, Turcia, Camelia Dale
Polonia, Spania

-

24.04. 2017 –
sept. 2017

“MATH IN PHOTOS”

România, Turcia, Polonia, Spania,
Slovacia

-

24.04. 2017 –
sept. 2017

“INTEGRATION OF
ETWINNING AND KA1
PROJECTS”

România, Croaţia, Grecia,
Adriana Gergeli,
Portugalia, Germania, Franţa, Turcia, Liliana Culic,
Belgia, Italia,Spania, Polonia,etc.
Georgeta-Lia
Berinde

-

15.03.2017 01.09.2017
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15.

16.

Proiect
internaţional
eTwinning
Proiect
internaţional
eTwinning

“PICTURES DON’T NEED
ANY LANGUAGES”
“FIND PHI”

Spania, Portugalia, Turcia, România,
Italia, Ucraina, Georgia, Serbia,
Polonia
Grecia, Italia

Georgeta-Lia
Berinde

-

19.02.2017 –
01.09.2017

Georgeta-Lia
Berinde

-

Certificat
Naţional şi
European de
Calitate
24.10.’17 –
22.11.2017

18.11.2015Proiect
“BOOST YOUR GREEN”
Franţa, Turcia, Macedonia, Bulgaria, Georgeta-Lia
prezent
internaţional
Portugalia
Berinde
eTwinning
06.12.201618. Proiect
“EVERYDAY LIFE”
Danemarca, Turcia, Georgia,
Georgeta-Lia
prezent
internaţional
Ucraina, Italia
Berinde
eTwinning
19. Proiect
“LET’S DISCOVER
Italia, Grecia
Liliana Culic
25.10.2016
internaţional
METALS”
01.09.2017
eTwinning
12.11.201620. Proiect
“M Y DREAMS IN MY
Turcia, Franţa, Italia
Ioana Bud
01.09.2017
internaţional
PHOTOS”
eTwinning
27.11.201621. Proiect
“A VOS TABLEAUX”
Franţa, Italia, Spania, România
Ioana Bud
01.09.2017
internaţional
(Caransebeş)
eTwinning
O altă categorie de proiecte sunt proiectele cu finanţare, dintre care amintim:
În luna iulie 2016, ing. Orha Ioan, împreună cu prof. Berinde Georgeta-Lia şi inf. Lenghel Călin au completat scrisoarea de intenţie pentru proiectul
Rose şi au trimis-o în vederea înscrierii şi înregistrării la Ministerul Educaţiei Naţionale, cu respectarea termenului. În consecinţă, Colegiul Tehnic
Transilvania a apărut pe listele de licee admise în etapa a doua a proiectului Rose, cu o finanţare aprobată de 100.000 de Euro.
În perioada 01.09.2016- 31.08.2019, Colegiul Tehnic Transilvania participă la proiectul de parteneriat strategic doar între şcoli Erasmus+ intitulat “BOOST
YOUR GREEN”, la care şcoală coordonatoare este Lycee des métiers “Jules Le Cesne” din Le Havre, Franţa iar şcoli partenere sunt:
- Disk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – Istanbul, Turcia;
- Colegiul Tehnic Transilvania – Baia Mare, România;
- Secondary Municipal School Taki Daskalo Bitola –Bitola, Macedonia;
- Profesionalna Gimnaziya po ikonomicheska informatika “Dzhon Atanasov” – Târgovishte, Bulgaria;
- Escola Profissional Amar Terra Verde – Vila Verde, Portugalia.

17.
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Acest proiect a obţinut o finanţare de 23150 euro din partea Comisiei Europene, coordonatorul din partea liceului este prof. Berinde Georgeta-Lia, iar
echipa de proiect pentru anul şcolar 2016-2017 a fost formată din: Mircea Cărăuşan, Ioan Orha, Lidia Boje, Liliana Culic, Frânc Sorin Mihai, Sava Poenaru,
Paula Mile, Ioana Văsuţ şi Oana Dragoş.
În perioada 10-24. 05. 2017, un colectiv format din Mircea Cărăuşan, Ioan Orha, Maria Barbur, Georgeta-Lia Berinde, Mihaela Seciu, Adora Mărieş,
condus de Liliana Culic, au întocmit documentaţia proiectului “Meşter din Transilvania”, on-line, şi au depus-o pentru competiţia naţională “Idei din Ţara lui
Andrei, 2017”, organizată şi sponsorizată de către PETROM S.A. În continuare, în perioada 16-25. 06.2017, Comisia pentru votarea proiectului, condusă de
către prof. Bobinca Nicoleta şi format din Lenghel Călin şi diriginţii claselor de zi au îndrumat elevii, cadrele didactice şi personalul şcolii să voteze on-line
proiectul. Acesta a fost aprobat în data de 05.07.2017 şi s-a obţinut o finanţare în valoare de aproximativ 60500 lei.
CONCURSURI, EXPOZIŢII FESTIVALURI

Nr.
crt.

Iniţiator concurs

1.

Liceul Tehnologic
Penticostal, Baia Mare

2.

Colegiul Tehnic “Ioan
Ciordaş”, Beiuş, Bihor

3.

LIC. Teoretic “Emil
Racoviţă”, Baia Mare
SPAS Baia Mare,
AFIV- Artemis Baia
Mare
Inspectoratul Şcolar
Judeţean BistriţaNăsăud, Col. Naţ.
“Petru Rareş”, Beclean
ISJMM,
CENT Baia Mare

4.

5.

6.

Numele concursului

Instituţii partenere

Concurs Naţional “Cartea- Taina
sufletului meu”, ed. a III-a

Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Expoziţia- Concurs Naţional de
Col. Tehnic
machete: “ÎNVĂŢ, ŞTIU, APLIC”, Ed. “Transilvania”, Baia
A VI-a, 2017
Mare
Concurs Regional “ARIPI DE
POVESTE”
Concurs de creaţie literară şi artistic:
SPAS Baia Mare, AFIV“FLORI DE GÂND… ÎMPOTRIVA Artemis Baia Mare
VIOLENŢEI”, ed. a IX-a
Concurs de educaţie antreprenorială
“IA ATITUDINE” - CAERI NR.
26404/16.02.2017
Târgul Firmelor de Exerciţiu “Rivulus
Dominarum Tineret”

Planul de Acţiune al Şcolii – 2017-2018

CT Anghel Saligny Baia
Mare, Camera de
Comerţ şi Industrie
Maramureş

Coordonator al
lucrărilor elevilor din
partea şcolii/ profesori
participanţi
Cărăuşan M., Ghiras –
Dănuţ C.

Distincţii
obţinute

Obs.

Menţiune: Roman
Cristina

Dec. 2016mai 2017

Cărăuşan M., Barbur
M.,
Miclăuş D.

-

Nov. 2016nov. 2018

Prof. Participant: Miclăuş
D., Bodnar D.

Pr. I Szabo N.
Pr. III Szalantai Noemi

Ian.- aprilie
2017

Prof. Participant:
Mărieş A.

Diploma

25 nov.- 10
dec. 2016

Prof. Participant:
Miclăuş D.

Diploma

07.04.2017

Ghiras Dănuţ C.

Premiu special
Premiul III

25-26. 11.
2016
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7.

ISJMM, ISU Baia Mare

Concurs Judeţean “CU VIAŢA MEA
APĂR VIAŢĂ”

8.

ISJ OLT, Col. Tehnic
Alexe Marin, Slatina

Concurs Judeţean “MIRAJUL
IMAGINILOR”, Ed. I

9.

ISJMM, CCD MM, CT
Transilvania, Baia M.

Concurs Judeţean “ÎNVĂŢ ŞTIU ŞI
APLIC BUNELE MANIERE”, Ed.III

10.

Proiect Judeţean

11.

ISJ Satu Mare, Col.
Tehnic Elisa
Zamfirescu
ISJ Constanţa, Col. Naţ. Concurs regional de creaţie
Mircea cel Bătrân, C-ţa LITERATUR@LASĂ-NE SĂ TE CITIM

12.

13.

14.

15.

16.

Proiect regional şi
Interjudeţean, poz. 998
în CAER 2017

“PAINT ARTIST” – Concurs judeţean
de cunoştinţe informatice şi
creativitate, ed. I
Concurs de creaţie interjudeţeană
“METAMORFOZE”, ed. a VIII-a

“V.V.V. (VIAŢĂ, VERDE, VIITOR)
PENTRU PĂMÂNT – 9 NE PASĂ!”

ISJ Satu Mare, Col.
Economic ”Gh.
Dragoş” Satu Mare.
ISJ Dolj, CCD Dolj,
ITM Dolj

Târgul Regional “UN PAS SPRE
CARIERĂ”
Expoziţie concurs “SĂNĂTATE ŞI
SECURITATE ÎN ŞCOALĂ”

ISJMM, ITM MM

Concurs judeţean “ŞTIU ŞI APLIC”
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Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
-

Şc. Gimnazială Octavian
Goga, Baia Mare;
ISJMM
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
SPAU Baia M., Uzina de
apă Baia M., REMAT
S.A., Baia M., Ag.
HEIDENROSLEIN,
APM MM, Dir. Silvică
MM
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic

Raţa Natalia

Ghiras Dănuţ C.

Barbur M.,
Miclăuş D.
Toma R.

Nicoleta Bobinca

Locul II – CT
Transilvania

26.05.2017

Menţiune
Oncea Gh.

29.03.2017

Premiul I –
Bancoş G. XIII
As
Murg C. –
menţiune Xs
Pop C. XI As –
pr. special

15.11.2016

Pop D., Dale
C. Pr. III

Mai 2017

Jurje Mihaela

Pr. II – Lazăr
Larisa

19 mai 2017

Mărieş Adora

Menţiune – D.
Marchiş

29.05.2017

Prof. coord. de lucr.:
Bodnar D., Pop D.,
Seciu M. , Dale C.,
Berinde L.

Pr. I: Silaghi R.
Menţiune: Kotecz
R.

an şc.
2016-2017

Ghiras Dănuţ C.

Menţiune I:
firma de ex.

Martie 2017

Toma R., Raţa N.

Pr. III Kovacs S.
Pr. III – Pop C.

17-28 febr.
2017

Raţa N.

Pr. I Echipa lic.,

11. 04. 2017
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Pr. I Anişoreac A.,
Pr. II Anichitoaie
C., Pr. 3 Cupşa R.,
Pintea L.

“Transilvania”, Baia
Mare
17.

18.

19.

ISJPrahova, CCD
Prahova, Col. T. Toma
N. Socolescu, Ploieşti
ISJMM, Col. Ec. N.
Titulescu Baia Mare

Concurs Naţional “O VIAŢĂ FĂRĂ
RICURI! SECURITATEA ŞI
SĂNĂTATEA MEA”

Conc. Naţional”RECLAMA ŞI INFLUENŢA
EI ASUPRA CONSUMATORULUI”

Facultatea de arte vizuale şi
design, Univ. de Arte G. Enescu
Iaşi, Fac. De Limbi Moderne de
la Univ. de studii europene din
Rep. Moldova, Lic. Teoretic
Republican Ion Creangă, Bălţi,
Moldova

Expoziţie Internaţională – concurs:
“ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”,
ed. a VII-a

Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare
Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare

Barbur M.,
Miclăuş D.

dipl. part.

Barbur M.,
Miclăuş D.

Pr. II: Mărieş
B., Trif N.

Barbur M.,
Miclăuş D.,
Raţa N., Toma R.

Pr. I,
Pr. I,
Pr. I

8 DEC. 2016

Nov. 2016

27 nov. 2016

SIMPOZIOANE, SESIUNI DE REFERATE, CONFERINŢE, MESE ROTUNDE

Nr.
crt.
1.

Iniţiator
Numele simpozionului/ conferinţă
simpozion/conferinţă
Colegiul Tehnic
MAI MULTE SPECII- UN SINGUR
“Transilvania”
HABITAT din cadrul proiectului regional
“V.V.V. (VIAŢĂ, VERDE, VIITOR)
PENTRU PĂMÂNT – 9 NE PASĂ!”

2.

Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto
Craiova, Dolj

3.

Col. Ec. “Nicolae
Titulescu”, Baia Mare
Bookland Evolution

4.

“STRATEGII FUNCŢIONALE DE
PREVENIRE ŞI COMBATERE A
ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN MEDIILE
DEFAVORIZATE”

“TURISM CULTURAL, OBICEIURI ŞI
TRADIŢII”
Conferinţe pentru tineri
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Instituţii partenere
SPAU Baia M., Uzina de
apă Baia M., REMAT S.A.,
Baia M., Ag.
HEIDENROSLEIN, APM
MM, Dir. Silvică MM,
393 de profesori, 620 de
elevi din 37 de judeţe
Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare
Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare
Bibliteca Judeţeană, Siveco
Baia Mare

Coordonator din
partea şcolii
Cărăuşan M., Nagy
L., Baban I.,
Dumitraşcu D.

Cărăuşan M., Raţa
N., Toma R.
Cărăuşan M., Ghiras
– Dănuţ C..
Seciu M., Ioana Bud,
Baban I.

Distincţii
obţinute
-

Obs.
an şc.
2016-2017

An şc.
2016-2017
An şc.
2016-2017
2017
14
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Sesiune de referate ale elevilor + concurs

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

Dumitraşcu Doina,
Camelia Dale

Premii acordate
elevilor şi
diploma de
participare
profesorilor
coordonatori

Apr. 2017

Sesiune de referate ale elevilor + concurs:
“VECHI ŞI NOU ÎN TEHNOLOGIE”

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

Barbur M.

Premii acordate
elevilor şi
diploma de
participare
profesorilor
coordonatori

martie
2017

ISJ Dolj, CCD Dolj,
Lic. Tehnol. de transp.
Auto Craiova
ISJ Dolj, CCD Dolj,
ITM Dolj, AGIR
Craiova
ISJMM, Col.T. G.
Bariţiu, Baia Mare

Simp. Naţ. “STRATEGII FUNCŢIONALE DE
PREVENIRE ŞI COMBATERE A ABANDONULUI
ŞCOLAR ÎN MEDIILE DEFAVORIZATE”

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

Raţa N.

25.nov.
2016

Masă rotundă la nivel naţional
“SĂNĂTATE ŞI SECURITATE LA
LOCUL DE MUNCĂ”
Simp. Naţ. “INTERFERENŢE
EDUCAŢIONAL”

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

Raţa N., Toma R.

17.02.
2017

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

12-13 mai
2017

10.

ISJMM, Col. Ec. N.
Titulescu, Baia Mare

Simp. Naţ. + concurs: “S.O.S. –
PRODUCŢIA DE ALIMENTE”

Col. Tehnic “Transilvania”,
Baia Mare

Miclăuş D., Barbur
M., Raţa N., Seciu
M., Dale C.
Prof. participanţi:
Miclăuş D., Pop D.,
Nagy L.,
Baban I.

11.

Comisia Naţională a
României pentru
UNESCO, Oxford
University Press,
ISJMM, CCD MM
Ministerul Educaţiei
Naţionale
ISJ Dolj, Erasmus+,
Comisia Europeană

Conferinţa: FORUMUL
EDUCAŢIONAL MAGISTER, ED. a Va,

-

Simpozion internaţional:
„EDUCATION FOR CULTURAL
DIVERSITY”

Liceul Makbule Hasan Icar
Anadolu Lisesi Kusadasi,
Turcia

5.

6.

7.

8.

9.

12.

Col. Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare, Catedra de
Matematică şi
Ştiinţele Naturii
Colegiul Tehnic
“Transilvania”, Baia
Mare, Catedra de
Tehnologii - Tehnic
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Pr. I: Rac V.,
Pr. II: Bizo A., Pr.
III: Kotecz R. ,
menţiuni: Marc D.,
Sălnicean A.,
Donciu A., Pricop
M., - dipl.Gherghel
D., Tatar A., Rezsler
D.

Prof. partic.:
Moholea M.

Prof. Particip.:
Georgeta-Lia
Berinde

08.05.
2017

Certificat de
participare

31 martie
2017
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13.

ISJ Dolj, Şcoala
Gimnazială Coţofenii
din Dos, Dolj

Simpozion internaţional:
„EDUCATION FOR CULTURAL
DIVERSITY”

Liceul Makbule Hasan Icar
Anadolu Lisesi Kusadasi,
Turcia

Prof. Particip.:
Georgeta-Lia
Berinde

Internaţional

Martie
2017

PARTENERIATE

Nr.
crt.
1.
2.

Instituţia
coordonatoare a
parteneriatului
Col. Ec. “Nicolae
Titulescu”, Baia Mare
Colegiul Naţional
“Petru Rareş”, Beclean,
Bistriţa Năsăud

3.

Colegiul Tehnic “Ioan
Ciordaş”, Beiuş, Bihor

4.

Colegiul Tehnic “C.D.
Neniţescu”, Baia Mare

5.

Colegiul “Ştefan
Odobleja”, Craiova,
Dolj
ISJMM, Col. Ec.
“Nicolae Titulescu”
Primăria Baia Mare,
CCD MM, ISJMM;
ONG Comunicaţi prin
noi
ISJ Dolj, Şcoala
Gimnazială Coţofenii
din Dos, Dolj

6.
7.

8.

Numele proiectului de parteneriat

“PAŞI TEMEINICI ÎN ARTA
MESERIEI”
“IA ATITUDINE”

Instituţii partenere

CT ”Transilvania”,
Baia Mare
CT ”Transilvania”,
Baia Mare

“UTILIZAREA CALCULATORULUI 1.CT ”Transilvania”,
ÎN REPREZENTĂRI GRAFICE”, ed. Baia Mare
a VI-a
2.Inspectoratul Şcolar
Judeţean Maramureş
“NATURĂ_PURITATE_SĂNĂTATE” CT ”Transilvania”,
Baia Mare

Participanţi din
partea şcolii
Ghiras-Dănuţ C.,
But Adriana
Cărăuşan M.,
Ghiras-Dănuţ C.,
Barbur Maria,
Miclăuş Dorina
Cărăuşan M.,
Barbur M.,
Miclăuş D.
Cărăuşan M.,
Barbur M.,
Miclăuş D.
Orha I., Raţa N.,
Toma R.

Tipul
proiectului/
parteneriatului
Local

Mai 2017

Interjudeţean

Aprilie 2017,
Diploma de
participare

Interjudeţean

2017-2018

Local

2016-2017

Naţional

Febr. –mai
2017

“SĂNĂTATE ŞI SECURITATE LA
LOCUL DE MUNCĂ”

CT ”Transilvania”,
Baia Mare

“PAŞI TEMEINICI ÎN ARTA
MESERIEI”
“BUNELE MANIERE, IERI ŞI AZI”proiect educaţional, ed. a V-a

CT ”Transilvania”,
Baia Mare
CT ”Transilvania”,
Baia Mare

Ghiras – Dănuţ C.
Toma Ramona

local

Liceul Makbule Hasan
Icar Anadolu Lisesi
Kusadasi, Turcia

Prof. Particip.:
Georgeta-Lia
Berinde

Internaţional

Simpozion internaţional:
„EDUCATION FOR CULTURAL
DIVERSITY”
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Obs.

Mai 2017
2016diploma pt.
Toma R. şi
el. Kovacs S.
Martie 2017
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Capitolul II. ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. Analiza economică
După anul 1990 economia României a parcurs mai multe cicluri economice caracterizate de perioade de
avânt şi perioade de descreştere sau recesiune. Structurile economice, toate ramurile de activitate economică,
au cunoscut transformări importante pe fondul acţiunilor întreprinse de autorităţi de restructurare, privatizare,
modernizare dar şi sub acţiunile fortelor pieţei care au condus la dezvoltarea accentuată a unor sectoare sau
ramuri economice dar şi la restrângerea activităţii sau chiar dispariţia unor actori din viaţa economică.
Începând cu 2009 România a fost profund afectată de criza financiară internaţională.
Judeţul Maramureş aparţine zonei Nord – Vest de dezvoltare regională. Strategia de dezvoltare a
Regiunii Nord- Vest se conturează ca un model de dezvoltare urbană policentrică (model teritorial), cu accent
pe creşterea economică, prin specializarea funcţională a teritoriului (model economic).
Judeţul are o suprafaţă de 630.436 ha, ceea ce reprezintă 2,65 % din suprafaţa ţării, iar poziţia lui
geografică este una strategică. Judeţul are majoritatea localităţilor urbane dezvoltate pe bază de monoindustrie
- minerit şi sectoare derivate sau conexe - fapt care a determinat o importantă cădere economică a acestor
localităţi şi includerea a aprox. 80% din suprafaţa judeţului în zona de restructurare industrială cu potenţial de
creştere economică.
Judeţul Maramureş s-a confruntat cu problema restructurării sectorului minier, ceea ce a impus
reorientarea resurselor umane spre alte domenii, identificarea unor noi oportunităţi de dezvoltare economică,
încurajarea şi susţinerea din partea autorităţilor a activităţilor antreprenoriale capabile să absoarbă forţa de
muncă şi să susţină creşterea economică a regiunii.
Este previzibilă creşterea ponderii economice a sectorului IMM–urilor, acesta fiind mai bine reprezentat
la nivelul regiunii de Nord -Vest comparativ cu nivelul naţional. Firmele cu mai mult de 10 angajaţi sunt mai
bine reprezentate în Maramures.
În regiunea Nord-Vest, proiecţiile indică o creştere a cererii potenţiale la orizontul anului 2020,
creşteri mai semnificative observăm în comerţ, în industria prelucrătoare, în industria extractivă, în
transporturi şi comunicaţii. Cererea potenţială de forţă de muncă scade în sectoarele agricultură, energie
electrică şi termică, gaze şi apă, construcţii, dar şi administraţie publică şi apărare, învăţământ, sănătate şi
asistenţă socială. ("Studiul previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi în
perspectiva anului 2020").
În regiunea Nord-Vest, domeniul Mecanic se plasează pe primul loc în cererea potentţială de forţă de
muncă din cadrul regiunii, deşi ponderea sa este mai mică decât media la nivel naţional, alte domenii cu o
cerere semnificativă fiind:economic, comerţ, industrie textilă şi pielarie.
Structura cererii potenţiale, pe domenii de formare ale IPT, în regiunea Nord-Vest, în perspectiva
2017-2020, conform "Studiului previzional privind cererea de formare profesională la orizontul anului 2013 şi
în perspectiva anului 2020", se prezintă astfel:
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2.1.2. Analiza demografică
Evoluţia previzionată a populaţiei structurată pe judeţele Regiunii de Dezvoltare N-V, perioada 20032025, se prezintă astfel:
Regiunea Nord - Vest

perioada
2003

2005

2010

2015

2020

2025

Sălaj

249,2

246,8

240,0

232,2

223,4

213,7

Bistriţa-Năsăud

319,1

319,1

317,8

314,5

308,8

300,9

Satu Mare

372,9

369,8

361,0

350,3

337,1

321,4

Maramureş

519,1

516,3

507,4

494,9

477,9

456,8

Bihor

600,3

596,3

584,2

569,0

550,4

528,9

Cluj

684,4

678,9

661,3

638,1

610,0

577,9

2745
2727,2
2671,7
2599
2507,6
2400
TOTAL
Tabel: Evoluţia previzionată a populaţiei structurată pe judetele Regiunii de Dezvoltare N-V, perioada 20032025

Analizele demografice constată o tendinţă de scădere a populaţiei la nivel regional cât şi la nivel
naţional, ca efect al interacţiunii unui cumul de factori: sporul natural negativ, scăderea ratei de fertilitate şi
creşterea ratei de mortalitate, migraţia internă şi externă.
Aceşti factori se concretizează în fenomene cu implicaţii directe asupra sistemului ÎPT, cum ar fi:
„exodul de materie cenuşie” - numeroşi absolvenţi, tineri specialişti şi personal înalt calificat pleacă
spre a se stabili în Europa, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă sau Canada, în căutarea unor joburi mai bine plătite şi cu perspective de dezvoltare a carierei mai mari.
un alt fenomen care ia amploare este cel al plecării cu contracte de muncă în străinatate. În unele zone,
ponderea populaţiei masculine, din totalul populaţiei, este serios afectată ca urmare a acestui fenomen.
Principalele destinaţii sunt Spania, Italia şi Franta, existând deja chiar o anumită „specializare”
geografică a muncitorilor, în funcţie de localitatea de provenienţă.
speranţa de viaţă în scădere, plasând regiunea pe ultimul loc la nivel naţional. Din punct de vedere al
îmbătrânirii populaţiei, Maramureşul are indicele de îmbătrânire situat în jurul a 0,5 (“judeţ tânăr”).
2.1.3. Piaţa muncii
Forţa de muncă în judeţul Maramureş
Economia românească a cunoscut în ultimele două decenii transformări structurale profunde cu efecte
extrem de puternice în plan social. Procesul de restructurare a schimbat radical configuraţia economică a
societăţii româneşti. Economia de piaţă concurenţială a făcut să se restrângă, uneori până la dispariţie, ramuri
care, în trecut aveau pondere importantă, cum ar fi industria minieră, siderurgică, metalurgică, industria
constructoare de maşini. Aceste ramuri s-au situat în permanenţă in afara economiei concurenţiale neputând
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supravieţui decât cu preţul unor imense redistribuiri pe seama banului public sau a consumatorilor publici şi
privaţi.
Restrângerea activităţilor în ramurile pe care le-am amintit, a avut, ca o consecinţă indirect, dispariţia
unui mare număr de locuri de muncă şi eliberarea masivă de forţă de muncă, îndeosebi în a doua jumătate a
deceniului trecut.
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ, turismul şi
alimentaţia publică– locuri de muncă în creştere şi şomaj în scădere.
Mecanica este domeniul care înregistrează cel mai mare dificit de forţă de muncă.
Domeniul electromecanic şi electric: cunoaşte o creştere a locurilor de muncă, dar şi scăderea
numărului de şomeri în domeniu la nivel judeţean.
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte un deficit al forţei de muncă, datorită creşterii
capacităţilor de producţie a agenţilor economici.
Pe toate domeniile se remarcă un deficit de locuri de muncă pentru oferta de forţă de muncă aflată pe
piaţa muncii, şi care nu are locuri de muncă suficiente în momentul căutării unui loc de muncă.
2.1.4. Învăţământul profesional şi tehnic din judeţ
A. CONTEXTUL EUROPEAN
Strategia „Europa 2020” - Obiectivul general al acestei strategii este transformarea UE într-o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, pentru a oferi un nivel ridicat al ocupării forţei de
muncă, al productivităţii şi pentru a asigura coeziunea economică, socială şi teritorială. Cele trei priorităţi
stabilite în cadrul acestei strategii sunt:
• Creştere inteligentă
• Creştere durabilă
• Creştere favorabilă incluziunii sociale.
Printre ţintele Strategiei Europa 2020 se numără:
• rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 75%
• nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 3% din PIB-ul Uniunii Europene
• obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
• emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
• 20% din energia produsă să provină din surse regenerabile
• creşterea cu 20% a eficienţei energetice
• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 10%
• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de cel puţin 40%
• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 20 de milioane.
De asemenea, strategia include şi 11 obiective tematice care se doresc a fi realizate în perioada 20142020:
• Întărirea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării
• Îmbunătăţirea accesului la şi a utilizării şi calităţii tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor
• Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
• Sprijinirea tranziţiei spre o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
• Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
• Protejarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
• Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor în reţelele cheie
• Promovare ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
• Investiţii în competenţe, educaţie şi învăţare continuă
• Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
• Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale şi a eficienţei în administraţia publică
B. CONTEXTUL NAŢIONAL

•
•
•
•
•
•

Ţintele Strategiei Europa 2020 asumate de România sunt:
rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani de 70%
nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare de 2% din PIB-ul României
obiectivul 20/20/20 în materie de energie şi schimbări climatice:
emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% sub nivelul înregistrat în 1900
24% din energia produsă să provină din surse regenerabile
creşterea cu 19% a eficienţei energetice
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• rata de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%
• ponderea tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ terţiar, de cel puţin
26,7%
• scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000.
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul Programelor
Naţionale de Reformă (PNR).
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 (document în lucru) îşi propune ca
obiectiv general îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea bunăstării, protecţiei mediului şi
coeziunii economice şi sociale pentru comunităţi sustenabile capabile să gestioneze resursele în mod eficient
şi să valorifice potenţialul de inovare şi dezvoltare echilibrată economică şi socială al regiunilor.
Obiectivele specifice ale acestei strategii sunt:
- Creşterea rolului şi funcţiilor oraşelor şi municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin investiţii care să sprijine
creşterea economică, protejarea mediului, îmbunătăţirea infrastructurii edilitare urbane şi coeziunea socială
- Creşterea eficienţei energetice în sectorul public şi/sau rezidenţial pentru a contribui la reducerea cu 20% a
emisiilor de CO2 în conformitate cu Strategia Europa 2020
- Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea mobilităţii regionale şi asigurarea
serviciilor esenţiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă şi incluzivă
- Regenerarea zonelor defavorizate şi stimularea incluziunii sociale a comunităţilor marginalizate, prin
crearea premiselor necesare pentru asigurarea serviciilor esenţiale şi condiţiilor decente de trai
- Creşterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării şi cercetării, precum şi
stimularea competitivităţii IMM-urilor
- Stimularea dezvoltării competitive şi durabile a turismului la nivel regional şi local prin valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, cu potenţial turistic şi crearea / modernizarea infrastructurii specifice de
turism
- Protecţia şi îmbunătăţirea mediului prin creşterea calităţii serviciilor de apă, reabilitarea siturilor industriale
poluate şi abandonate şi luarea unor măsuri de prevenire a riscurilor şi creşterea capacităţii de intervenţie în
situaţii de urgenţă.
C. CONTEXTUL JUDEŢEAN

• procesul se desfăşoară în contextul intenţiei regionalizării politice, respectiv descentralizării
• existenţa unei viziuni de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de planificare, care acoperă
intervalul rămas până în 2020
• majoritatea administraţiilor publice nu au documente de planificare pentru orizontul 2020 dar există unele
administraţii publice locale care au elaborat strategii de dezvoltare locală şi au identificat proiecte prioritare pentru
perioada 2014-2020
• accent mai mare pe politici integrate cu teritoriul;
• există puţine proiecte de investiţii mature fără finanţare şi de asemenea resursele financiare sunt insuficiente la
nivelul beneficiarilor pentru pregătirea de proiecte.
Obiectivul general
Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue în IPT prin dezvoltarea ofertei educaţionale
Priorităţi:
1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic
2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în IPT)
4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
5. Creşterea calităţii in procesul educaţional şi egalitatea de şanse în IPT
6. Corelarea între învăţământul universitar şi învăţământul profesional şi tehnic
7. Creşterea rolului CLDPS ca structură partenerială judeţeană
Indicatori demografici privind educaţia
În reprezentarea grafică de mai jos piramida populaţiei pe sexe şi vârste va înregistra o creştere a
populaţiei cu vârsta cuprinsă între 50-70 de ani în perspectiva anului 2060, concomitent cu scăderea populaţiei
cu vârsta cuprinsă între 0 -20 de ani.
Analizând piramida vârstelor proiectată pentru România comparativ cu Uniunea Europeană se
constată că decalajele vor fi mult mai mari între grupele de vârstă analizate. În perioada 2010 -2050 populaţia
României va înregistra o scădere semnificativă de la 21 mil. în 2010 la 18 mil în 2050 conform datelor
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furnizate de Eurostat. La nivelul judeţului Maramureş se remarcă tendinţa pe termen lung de scădere a
populaţiei şcolare pe intervalele 3-6 ani, 7-14 ani.
Număr de elevi care revin unui cadru didactic
Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre numărul de clase şi numărul de elevi pe ani de studii şi o
expresie a procesului instructiv educativ. Acest indicator poate oferi informaţii în legătură cu eficienţa
utilizării resurselor şi calitatea actului didactic
Din analiza realizată pe regiune si judeţ, rezultă că numărul de elevi pe un cadru didactic, este la
limita inferioară în clasamentul judeţelor pe ţară. INS furnizează date privind numărul de elevi pe personal
didactic, nu pe norme didactice, ceea ce crează diferenţe sau chiar erori la nivelul profesional şi postliceal.

Resurse umane din învăţământul tehnic şi profesional
Datele de la INS pe niveluri de educaţie, pe medii de rezidentă, calificaţi - necalificaţi şi pe
specializări au fost completate cu date de la ISJ Maramureş.
Analizând datele privind profesorii de discipline tehnologice şi a maiştrilor instructori,din datele
furnizate de ISJ, se constată concordanţa dintre specializările cadrelor didactice şi tendinţele pe termen lung a
calificărilor relevante în regiune; cadre didactice cu a doua specializare.

Infrastuctura educaţională
Starea bazei materiale pentru formarea profesională
 65% din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul urban sunt dotate corespunzător. Prin
programele Phare 2001 şi Phare 2002 s-a realizat dotarea laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate din 5
şcoli cuprinse în program
 Doar o mică parte din laboratoarele şi cabinetele de specialitate din mediul rural sunt dotate
corespunzator, procent îngrijorator pentru calitatea procesului educaţional.
 Toate unităţile şcolare din mediul urban sunt dotate cu copiatoare de performanţă medie, televizoare şi
retroproiectoare. Unităţile şcolare din programul Phare VET dispun şi de videoproiectoare. Aceste
echipamente sunt utilizate în procesul educaţional sau în procesul de formare a cadrelor didactice.
Dotarea informatică a unităţilor şcolare IPT
 Toate unităţile şcolare din mediul urban dispun de cel puţin o reţea de calculatoare şi sunt conectate la
internet .
 Unităţile şcolare din mediul urban au realizat pagini WEB în proporţie de 100%. De asemenea toate
unităţile şcolare utilizează calculatoare în activitatea de secretariat şi contabilitate. Predarea asistată pe
calculator este utilizată la nivelul unităţilor şcolare. Începând cu anul şcolar 2003-2004 s-a introdus
programul AEL, care permite efectuarea lecţiilor la orice disciplină pe calculator.
Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ) nu se face resimţită suficient la elaborarea CDL, a
planurilor de şcolarizare, la dotarea cu resurse materiale a unităţilor de învăţământ, în general la susţinerea
unităţilor de învăţământ prin parteneriate reale, eficiente.
Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi profesional

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate, responsabilitate şi
resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ şi
comunitatea locală.
Unităţile de învăţământ, ca şi celelalte organizaţii şi instituţii din judeţ, trebuie să fie pregătite să
dezvolte parteneriate puternice şi eficiente, pentru a accesa fondurile structurale.Trebuie consolidate
structurile consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea
sporită a acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea finanţărilor.
Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi profesional

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de sistem, cât şi la nivel de
furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii (CNAC). CNAC este dezvoltat în

conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a Calităţii (CCAC) pentru educaţie şi formare
profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese: autoevaluarea (pe baza Manualului de
Autoevaluare), monitorizarea internă, monitorizarea externă si inspecţia de validare a raportului de
autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării).
La nivelul judeţului s-a actualizat reţeaua de interasistenţă, prin cuprinderea tuturor unităţilor de
învăţământ profesional şi tehnic şi scoaterea din aceasta a Şcolilor de Arte şi Meserii care nu au realizat planul
de învăţământ.
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Din anul şcolar 2008/2009 se aplică Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 6308/2008 si HG
nr. 1534/2008 privind aprobarea standardelelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea
şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniverisitar.
În anul şcolar 2010-2011 s-a realizat monitorizarea PAS-urilor tuturor unităţilor IPT din judeţ de către
membri ai CLDPS Maramureş. În cadrul acestei acţiuni s-a acordat consiliere şi îndrumare echipelor
manageriale, în vederea revizuirii planurilor operaţionale.
Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor

În ultimii doi ani a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului; au fost formaţi
profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei profesionale a elevilor.
Din analiza rezultatului sondajelor efectuate de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
(CJAPP), privind opţiunile elevilor se constată că se menţin procente ridicate în opţiunile elevilor pentru
liceul teoretic, urmat de liceul tehnologic.
Se observă de asemenea o scădere în preferinţele elevilor pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Acest lucru se explică prin scăderea populaţiei în mediul rural şi faptul că examenul de capacitate a fost
înlocuit cu alte modalităţi de evaluare, favorizând admiterea mai uşoară la liceu.
Concluzii din analiza învăţământului tehnic şi profesional judeţean
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE

Cheltuieli publice/elev

Raportul număr elevi/număr
norme didactice

Resurse umane din ÎPT

Resurse materiale şi condiţii
de învăţare

Pentru a sprijini dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional este necesară creşterea
preocupării unităţilor de învăţământ de diversificare a surselor de finanţare prin
atragerea de resurse extrabugetare, prin desfăşurarea de activităţi de atragere de
fonduri de la nivel comunitar, prin proiecte de parteneriat cu agenţii economici şi prin
accesarea fondurilor structurale care să contribuie la creşterea calităţii procesului
educaţional.
Dezvoltarea unui model de finanţare a educaţiei bazat pe o combinaţie de fonduri
publice şi private.
Nivelul încadrării cu personal este în general prea ridicat, iar rapotul elev-profesor în
scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere
semnificativ în funcţie de nivelul de învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă sporită a
actului educaţional este necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu
pe orizontală, reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării claselor cu efective mici,
precum şi a claselor cu predare simultană. şi reducerea numărului de clase cu efective
mici de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi vocaţional, prin comasarea
claselor de acelaşi profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi
şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi localitate
Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie luate măsuri în
ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii
şi schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în
vedere şi competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
Introducerea unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în
sistem, autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de cercetare,
facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei profesionale.
Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă măsuri la toate nivelurile :
administrativ- managerial, al formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al
condiţiilor şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice.
Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune modernizarea
infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în mod special în mediul rural. De asemenea,
este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea
infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de
specialitate. Sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru a transforma
şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare.
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DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale,
deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine
pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în
sistemul descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de
descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al
resurselor umane, precum şi de managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la
nivel local, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri,
implicarea şi financiară a autorităţilor publice locale în soluţionarea problematicii
ridicate de reabilitarea şi funcţionarea unităţilor IPT.

Mecanisme decizionale şi
descentralizarea funcţională
în IPT

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare, integrat şi
corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate
mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi
consiliere cu privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi
aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a
traseului de pregătire.

Serviciile de orientare şi
consiliere

Rata netă de cuprindere în
educaţie; Gradul de
cuprindere în educaţie

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii proveniţi din mediul rural şi
îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului.

Ratele de tranziţie în
învăţământul liceal şi
profesional

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de calitate pentru
toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii
dezavantajate.
Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare
în perspectiva 2013 ( rata abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv
rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 85 % dintre cei în vârstă
de 22 de ani)

Abandonul şcolar

Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin prin parteneriate cu alte instituţii care
care să permită participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare

Rata de părăsire timpurie a
sistemului de educaţie

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea unor
facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi
din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în
sistemul educaţional.

Nivelul competenţelor cheie

Rata de participare în
formarea continuă a
populaţiei adulte (25-64 ani)

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe unităţi de
competenţă ,
Adoptarea unui învăţământ centrat pe beneficiarul învăţării în conceperea programelor
de educaţie şi formare
Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de
învăţare
Ameliorarea proceselor de predare învăţare prin redefinirea standardelor educaţionale şi
promovarea instruirii centrate pe elev.
Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şanse la educaţie,
a educaţiei de bază a adulţilor
Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata şomajului tinerilor din
Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei absolvenţilor prin
grupa de vîrstă 15-24 de ani
încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea
Ponderea şomerilor tineri în
administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM, realizarea de
numărul total al şomerilor
proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE de la nivelul judeţelor,
compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului de educaţie
Şomajul de lungă durată
Rata de inserţie a
şi formare profesională .De asemenea sunt necesare realizarea periodic a unor sondaje în
absolvenţilor la 6,12 şi 36
rândul absolvenţilor şi a angajatorilor care să vizeze inserţia profesională, gradul de
luni de la absolvire, pe
utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de
educaţie şi formare profesională.
niveluri de educaţie şi
domenii/profiluri de formare
profesională
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Structura ofertei pe domenii
de formare profesională,
profiluri şi calificări

2.2.

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI IPT
Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi formare, pentru
a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită
Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional, din
perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.Această măsură ar
trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare.

ANALIZA MEDIULUI INTERN

Colegiul Tehnic Transilvania oferă condiţii egale de acces la programele de învăţare şi sprijină toţi
elevii, acestora fiindu-le puse la dispoziţie informaţii şi îndrumări despre toate programele de învăţare
existente.
2.2.1. Predare-învăţare

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 se prezintă astfel:
Nivel de învăţământ
Liceu zi rută directă
Liceu seral rută directă
Invăţământ profesional
Total

La un obiect
9
1
12

Corigenţi
La două obiecte
8

% promovabilitate
84,54
99,75
89,22
91,17

6

Situaţia absenţelor şi a notelor scăzute la purtare pe motive de absenţe, indisciplină şi dezinteres faţă
de învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 se prezintă astfel:
Nivel

Total
absenţe

Absenţe
nemotivate

Liceu zi rută directă
Liceu seral rută directă
Invăţământ profesional
Total unitate

5751
6557
12004
24312

2804
4443
7593
14840

Note scăzute la purtare
Total
23
79
83
185

9
15
57
19
91

8
6
19
13
38

7
1
3
27
31

6

5

14
12

13
13

Concluzie:
Majoritatea notelor scăzute la purtare se datorează numărului mare de absenţe nemotivate înregistrate
de unii elevi. Cele mai multe absenţe sunt realizate de elevii din învăţământul obligatoriu, cărora nu li se pot
aplica prevederile regulamentului şcolar, referitoare la numărul de 40 absenţe nemotivate în urma cărora elevii
sunt declaraţi exmatriculaţi, ei fiind înregistraţi în catalog până la finele anului şcolar, dar care în realitate nu
frecventează cursurile. În cele mai multe cazuri elevii cu absenţe sunt elevii nesupravegheaţi de părinţi, ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate, sau provin din familii dezorganizate.
Numărul mediilor generale peste 7, a fost repartizat astfel:
Nivel de învăţământ
Liceu zi rută directă
Liceu seral rută directă
Invăţământ profesional
Total

7 – 7,99
33
98
11
142

Medii generale între :
8 – 8,99
33
99
4
136

9 – 10
6
6
12

Concluzie:
Raportat la numărul total de elevi promovaţi elevi, 67,48 % dintre aceştia au avut la finele anului
şcolar medii peste 7.00.
Participare la educaţie (facilităţi acordate elevilor)

În România, dreptul la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau etnică, de
sex sau apartenenţă religioasă, precum şi gratuitatea învăţământului de stat sunt garantate prin Constituţie.
Semestrul I - sociale (boală, orfani, venituri mici ) - 2 (bursă întreagă), burse de merit în cuantum de 1/2 - 28
elevi şi burse profesionale: 136 elevi.
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Semestrul II - sociale (boală, orfani, venituri mici ) - 2 (bursă întreagă), burse de merit în cuantum de 1/2 3 elevi şi burse profesionale: 136 elevi.
Programul „Bani de liceu”:
Anul

Număr
dosare
depuse

Număr dosare
avizate favorabil

Număr
contestaţii

Număr contestaţii
avizate favorabil

2016-2017

10

9

-

-

Număr elevi
excluşi din
program datorită
absenţelor
1

Fenomenul abandonului şcolar (am considerat aici elevii retraşi) la nivelul şcolii noastre este
permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar dacă nu putem elimina direct cauzele
abandonului şcolar. Un rol important îl ocupă în acest sens psihologul şcolar, care în parteneriat cu diriginţii,
familia şi instituţiile statului iniţiază şi derulează programe şi activităţi în acest sens.
O oglindă a abandonului şcolar înregistrat în anul şcolar precedent este redată în continuare:
Treapta / nivelul de învăţământ

Număr de elevi
înscrişi
2015-2016

Înv. profesional
Liceal IX-XII-XIII ( XIII )
Liceal IX-XII- XIII seral
TOTAL

135
156
391
682

Abandon şcolar / retraşi
2015-2016

Număr de elevi înscrişi
2016-2017

25
5
30

167
110
401
678

Abandon şcolar
/ retraşi
2016-2017

42
8
50

Cauze:
- elevi proveniţi din familii foarte sărace, neputând fi susţinuţi financiar, rămân acasă sau sunt obligaţi să se
angajeze pentru a-şi întreţine familia;
- elevi proveniţi din familii dezorganizate lipsind interesul familiei pentru educaţia copiilor lor;
- distanţă mare faţă de şcoală;
- părinţi plecaţi la muncă în străinătate, elevi singuri sau în grija bunicilor, lipsiţi de un real control.
2.2.2. Resurse şi materiale de învăţare
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avizarea autorizaţiilor sanitare;
amenajarea unor săli de clasă cu sprijinul Asociaţiei de Părinţi;
amenajarea bibliotecii ca spaţiu de lectură şi dotarea acesteia cu aparatură de birotică;
continuarea dotării cu mobilier nou;
achiziţionare de calculatoare noi şi aparate de birotică;
achiziţionare de material didactic pentru domeniile: turism şi alimentaţie, industrie alimentară,
electric, mecanic;
achiziţionarea de material didactic pentru laboratoarele de fizică, chimie, biologie şi sala de sport;
achiziţionarea de fond de carte pentru biblioteca şcolară;
extinderea instalaţiei de supraveghere în şcoală;
reamenajarea căii de acces şi a unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilităţii;
dotarea cu obiecte de inventar pentru cantină, internat şi sala de sport.

2.2.3. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor
Din analiza rezultatului sondajelor efectuate de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
(CJAPP), privind opţiunile elevilor se constată că se menţin procente ridicate în opţiunile elevilor pentru liceul
teoretic, urmat de liceul tehnologic, învăţământul profesional neprezentând interes ridicat pentru elevi. Acest
lucru se explică şi prin faptul că din 2006 examenul de capacitate a fost înlocuit cu tezele unice, favorizând
admiterea mai uşoară la liceu.
Referitor la infomarea elevilor, Colegiul Tehnic Transilvania are propria politică de promovare a
imaginii şcolii, prin prezentarea ofertei de şcolarizare la „Târgul ofertelor educaţionale”, în cadrul lectoratelor
cu părinţii la şcolile generale, prin mass – media, prin publicitate la posturile locale de televiziune.
Consilierea şi orientarea elevilor se asigură în mod permanent de către diriginţi, implicând în acest
sens parteneri externi ca: agenţi economici, universităţi, fundaţii, ONG –uri. Se desfăşoară în acest sens mese
rotunde, vizite în unităţi economice sau universităţi cu ocazia „Ziua porţilor deschise”, programe de
parteneriat.
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2.2.4. Calificări şi curriculum

La începutul anului şcolar 2017-2018 în unitatea noastră şi-au început activitatea 27,5 clase
structurate pe domenii şi calificări, astfel:
Nr.
Crt.

Nivel

Filiera

Profil /
Domeniu

Servicii/turism şi
alimentaţie

Liceal –zi

1.

Tehnologică

Servicii/turism şi
alimentaţie
Tehnic/Mecanica
Servicii/turism şi
alimentaţie

Servicii/estetica şi igiena
corpului omenesc
Servicii/turism şi
alimentatie

2.

Tehnologică

Liceal –seral

Tehnic

Servicii

Tehnic/Mecanică
Servicii/turism şi
alimentaţie

Tehnologică

Învăţământ
profesional

3.

Estetica şi igiena corpului
omenesc
Estetica şi igiena corpului
omenesc
Servicii/turism şi
alimentaţie
Tehnic/Mecanică
Servicii/turism şi
alimentaţie
Industrie alimentară
Tehnic/Mecanică
Estetica şi igiena corpului
omenesc

Planul de Acţiune al Şcolii – 2017-2018

Specializare / Calificare
profesionala

Numar clase

Numar
elevi

Organizator banqueting

a IX-a

1

18

Organizator banqueting

a X-a

1

15

Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii

a XI-a

1

21

Organizator banqueting

a XI-a

1

20

Coafor stilist

a XII-a

1

12

Organizator banqueting

a XII-a

1

15

a IX-a

1

28

a X-a
a XI-a
a XI-a

2
2
1

52
56
28

a XII-a
a XIII-a
a XI-a
a XII-a
a XIII-a

3
3
1
1
1

67
87
28
25
23

Tinichigiu vopsitor auto

a IX-a

0,5

15

Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie

a IX-a

0,5

16

Estetica si igiena corpului
omenesc
Estetica si igiena corpului
omenesc
Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie
Operator la maşini cu
comandă numerică
Ospătar (chelner) vânzător
în unităţi de alimentaţie
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Operator la maşini cu
comandă numerică
Frizer coafor manichiurist
pedichiurist

a IX-a

0,5

15

a X-a

1

18

a X-a

1

20

a X-a

1

14

a XI-a

0,5

14

a XI-a

0,5

12

a XI-a

0,5

14

a XI-a

0,5

13

Resurse naturale şi protecţia
mediului/technician analize
produse alimentare
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Technician mechanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Tehnician în gastronomie
Tehnician în gastronomie
Tehnician în gastronomie
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Liceu zi 2017-2018
Ani de
studiu
IX
X
XI

Nr. de
clase
1
1
2

XII
Total

2
6

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Servicii/Tehnic
Domenii: Turism şi alimentaţie,
Servicii
Turism şi alimentaţie,
Servicii
Organizator banqueting, Tehnician
Servicii
mecanic pentru intretinere si reparatii,
Tehnic
Organizator banqueting, Coafor stilist,
Servicii

Nr. elevi
La început
de an
La sfârşit de an
18
15
41
27
101

Liceu curs de seral 2017-2018

Ani de
studiu

Nr. de
clase

IX

1

X
XI

2
3

XII
XIII
XI

3
3
1

XII

1

XIII

1

Total

15

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Resurse
Servicii
naturale şi
protecţia
mediului
Industrie alimentară/tehnician
1
analize produse alimentare
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi reparaţii
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Turism si alimentatie/tehnician in
1
gastronomie
Turism si alimentatie/tehnician in
1
gastronomie
Turism si alimentative/tehnician in
1
gastronomie
3
1

Nr. elevi

Tehnic

La
început
de an

La
sfârşit
de an

28
2
2

52
56

1

28

3
3

67
87
28
25
23

11

394

Învăţământ profesional de 3 ani 2017-2018
An de
studiu
a IX-a
a X-a
a XI-a

Profil / Domeniu

Estetica ai igiena
corpului omenesc
Estetica ai igiena
corpului omenesc
Estetica ai igiena
corpului omenesc

a XI-a

Industrie alimentară

a IX-a

Mecanică

a X-a

Mecanică

a XI-a

Mecanică

a IX-a

Turism si alimentatie

a X-a

Turism si alimentatie

a XI-a

Turism si alimentatie

Total

Domeniu de pregătire generală

Frizer coafor manichiurist
pedichiurist
Frizer coafor manichiurist
pedichiurist
Frizer coafor manichiurist
pedichiurist
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Tinichigiu vopsitor auto
Operator la maşini cu comandă
numerică
Operator la maşini cu comandă
numerică
Ospătar (chelner)vânzător în
unităţi de alimentaţie
Ospătar (chelner)vânzător în
unităţi de alimentaţie
Ospătar (chelner)vânzător în
unităţi de alimentaţie
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Nr. clase

La început de an

0,5

15

1

18

0,5

13

0.5

12

0.5

15

1

15

0.5

15

0.5

15

1

19

0.5

14

6.5

151

La
sfârşit
de an
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Liceu curs de zi: 2016-2017

Ani de
studiu
IX
X
XI
XII
Total

Nr. de
clase
1
1
2
2
6

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Servicii
Domenii: Turism şi alimentaţie,
17
Turism şi alimentaţie,
20
Organizator banqueting, Coafor stilist,
36
Organizator banqueting, Coafor stilist,
37
110

Nr. elevi
La început
de an
La sfârşit de an
17
20
36
37
110

Liceu curs de seral 2016-2017
Ani de
studiu

Nr. de
clase

IX
X
XI
XII
XIII
XI

1
2
3
3
3
1

XII

1

XIII

1

Total

15

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Resurse
Servicii
naturale şi
protecţia
mediului
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Turism si alimentatie/tehniaian in
25
gastronomie
Turism si alimentative/tehnician in
28
gastronomie
Turism si alimentative/tehnician in
23
gastronomie
76

Nr. elevi

Tehnic

26
60
70
84
85

La
început
de an

La
sfârşit
de an

26
60
70
84
85
25
28
23

325

401

Învăţământ profesional de 3 ani 2016-2017
An de
studiu

Nr.
de
clase

a IX-a

0.5

a X-a

0.5

a IX-a

Profil / Domeniu

Domeniu de pregătire
generală

Calificare profesională
Nivel 3

Estetica ai igiena
corpului omenesc
Estetica ai igiena
corpului omenesc

Estetica ai igiena corpului
omenesc
Estetica ai igiena corpului
omenesc

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a X-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a XI-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a XI-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a IX-a

1

Mecanică

Prelucrări la rece

a X-a

0.5

Mecanică

Prelucrări la rece

a XI-a

0.5

Mecanică

Prelucrări la rece

Frizer coafor
manichiurist pedichiurist
Frizer coafor
manichiurist pedichiurist
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Preparator produse din
carne si peste
Tinichigiu vopsitor auto
Operator la maşini cu
comandă numerică
Operator la maşini cu
comandă numerică

a XI-a

0.5

Mecanică

a XI-a

0.5

Fabricarea produselor
din lemn

Lăcătuşerie mecanică
structuri
Fabricarea produselor din
lemn

a IX-a

0.5

Turism si alimentatie

Alimentatie
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La
început
de an

La
sfârşit
de an

11
14
13
12
12
10
15
15
11

Tinichigiu vopsitor auto

11

Tamplar universal

8

Ospătar
(chelner)vânzător în
unităţi de alimentaţie

12
28
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a IX-a

0.5

Turism si alimentatie

Alimentatie

a X-a

0.5

Turism si alimentatie

Alimentatie

Total

7.5

Bucătar
Ospătar
(chelner)vânzător în
unităţi de alimentaţie

11
12
167

Liceu curs de zi: 2015-2016

Ani de
studiu

Nr.
de
clase

IX

1

X

2

XI
XII

2
3

Total

8

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Resurse
Servicii
naturale şi
protecţia
mediului
Domenii: Turism şi alimentaţie,
23
Turism şi alimentaţie,
Estetica şi igiena corpului omenesc,
Organizator banqueting, Coafor stilist,
Tehnician analize produse alimentare
Organizator banqueting, Coafor stilist,

Nr. elevi

Tehnic

La
început
de an

La
sfârşit
de an

23

37

37

50

50

31

15

46

141

15

156

Liceu curs de seral 2015-2016

Ani de
studiu

Nr.
de
clase

IX
X
XI
XII
XIII
XI

1
2
3
3
2
1

XII

1

XIII

1

Total

14

Nr. de clase pe profile şi calificare profesională
Profil
Calificare profesională
Resurse
Servicii
naturale şi
protecţia
mediului
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Mecanică, Tehnician mecatronist
Turism si alimentative/tehniaian in
30
gastronomie
Turism si alimentative/tehniaian in
27
gastronomie
Turism si alimentative/tehniaian in
30
gastronomie
87

Nr. elevi

Tehnic

30
47
80
90
57

La
început
de an

La
sfârşit
de an

30
47
80
90
57
30

30
47
80
90
57

27
30
304

391

30
27
30
391

Învăţământ profesional de 3 ani 2015-2016
An de
studiu

Nr.
de
clase

Profil / Domeniu

Domeniu de pregătire
generală

Calificare profesională
Nivel 3

a IX-a

0.5

Estetica ai igiena
corpului omenesc

Estetica ai igiena
corpului omenesc

a IX-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a X-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a X-a

0.5

Industrie alimentară

Industrie alimentară

a IX-a

0.5

Mecanică

Prelucrări la rece

a X-a

0.5

Mecanică

Prelucrări la rece

Frizer coafor
manichiurist pedichiurist
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Brutar-patiser preparator
produse făinoase
Preparator produse din
carne si peste
Operator la masini cu
comanda numerica
Operator la maşini cu
comandă numerică
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La
început
de an

La
sfârşit
de an

15

14

14

14

14

14

12

12

14

12

12

12
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a X-a

0.5

Mecanică

Lăcătuşărie mecanică
structuri

Tinichigiu vopsitor auto

12

12

a IX-a

0.5

Turism si alimentatie

Alimentatie

Ospătar (chelner)
vânzător în unităţi de
alimentaţie

14

12

a X-a

0.5

Fabricarea produselor
din lemn

Fabricarea produselor
din lemn

Tâmplar universal

14

8

Învăţământ profesional cu durata de 2 ani 2015-2016
Ani de
studiu

Nr.
de
clase

Domeniul

Pregătire
generală

Calificare profesională
Nivel 3

La
început
de an

La
sfârşit
de an

XI

0.5

Mecanică

Prelucrări la
rece

Operator la maşini cu
comandă numerică

14

12

Comparând anii şcolari 2015 – 2016; 2016 – 2017; 2017-2018 se constată următoarele:
Nivel de învăţământ

Liceu zi rută directă
Învăţământ seral liceu
Invăţământ profesional





An şcolar
2015/2016
număr clase
8
14
5

An şcolar
2016 / 2017
număr clase
6
15
7.5

An şcolar
2017/2018
Numar clase
6
15
6,5

a scăzut numărul claselor de liceu curs de zi;
se menţine interesul pentru continuarea studiilor pe formele de seral;
în acest an şcolar s-a diminuat numărul de clase la învăţământul profesional.

Curriculum utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional aprobat prin:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ordin 3411/16.03.2009, plan cadru de învăţământ pentru cls a IX a zi şi a IX a seral
Ordin 3081/27.01.2010, plan cadru de învăţământ pentru cls a X-a zi şi a X-a seral
Ordin 3412/16.03.2009, plan cadru pentru clasa a XI-a ruta directă şi a XII –a ruta progresivă, a XII-a
directă şi a XIII-a progresivă, învăţământul de zi
Ordin 3152/24.02.2014, plan cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata
de 3 ani
Ordin 4051/24.05.2006, plan cadru pentru clasa a XI-a sem I ruta directă, a XI-a sem II, a XII-a şi a
XIII-a, învăţământ seral
Ordin 4457/5.07.2016, planuri de învăţământ şi programe şcolare pentru cultura de specialitate şi
pregătire practică, clasa a IX-a cursuri de zi şi seral, clasa a IX-a învăţământ profesional
Ordinul 3915/18.05.2017, plan de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică, clasa a
X-a învăţământ de zi, învăţământ profesional şi învăţământ seral, precum şi pentru clasa a XI-a sem I
ruta directă, învăţământ seral
Ordin 3423/18.03.2009 , plan de învăţământ şi programe şcolare pentru cultura de specialitate, pentru
clasa a XI-a ruta directă şi a XII –a ruta progresivă, a XII-a directă şi a XIII-a progresivă,
învăţământul de zi
Ordinul 3684/8.04.2015 privind aprobarea planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate şi
pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii precum şi pentru stagiul de pregătire practică
(curriculum în dezvoltare locală –CDL) pentru clasa a XI-a, învăţământ profesional de stat cu durata
de 3 ani
Ordin 3313/02.03.2009, plan de învăţământ cultura de specialitate, pregătire practică, tehnologii clasa
a XI-a sem II, a XII-a şi a XIII-a ruta directă, a XII- a sem II, a XIII –a şi a XIV –a ruta progresivă,
învăţământ seral.
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2.2.5. Rezultate ale elevilor la examene
Examenul de certificare a competenţelor profesionale
Examenul de certificare a competenţelor profesionale al absolvenţilor de liceu – filiera tehnologică –
profil Servicii, Tehnic, Resurse naturale şi protecţia mediului – nivel3 şi 4 de calificare, s-a desfăşurat în bune
condiţii în anul 2016-2017
Promovabilitatea a rezultat raportând elevii promovaţi la elevii înscrişi.
Nivel 4
Înscrişi

Prezenţi

Admişi

48
41
89

47
40
87

47
40
87

Înscrişi

Prezenţi

Admişi

10
16

10
14

10
14

Procent
promovabilitate
100%
87,50%

26

24

24

92,30%

Tehnic
Servicii
Total

Procent
promovabilitate
97,92%
97,56%
97,75%

Nivel 3
Tehnic
Resurse naturale şi
protecţia mediului
26
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Examenul de Bacalaureat – an şcolar 2016-2017

SESIUNEA IUNIE-IULIE 2017

Limba şi
literatura
română

Înscrişi

18

Zi

Prezenţi

15

Promovaţi

Procent
promovabilitate

3

20%

Seral

20

15

3

20%

Total

38

30

6

20%

Procent
promovabilitate
23.52%
55.55%
39.53%

Limba şi
literatura
română

Nota
Nr.
crt.
5-5.99

13

2.

1.

6-6.99

2

3.

7-7.99

-

4.
5.

8-8.99
9-9.99

1
-

Matematica

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

17
18
35

17
9
26

4
5
9
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Nr.
crt.

Nota

Matematica

1.

5-5.99

5

2.

6-6.99

2

3.

7-7.99

1

4.

8-8.99

1

5.

9-9.99

-

Biologie

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

5
3
8

2
5
7

1
4
5

Procent
promovabilitate
50%
80%
71.42%

Nota
Nr.
crt.

Biologie

1.

5-5.99

4

2.

6-6.99

1

3.

7-7.99

3

4.

8-8.99

-

5.

9-9.99

-

Geografie

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

16
2
18

13
2
15

6
2
8

Procent
promovabilitate
85.71%
100%
53.33%

Nota
Nr.
crt.

Geografie

1.

5-5.99

7

2.

6-6.99

-

3.

7-7.99

-

4.

8-8.99

2

5.

9-9.99

-
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SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2017

Limba şi
literatura
română
Zi
Seral
Total

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Procent
promovabilitate

13
7
20

10
6
16

7
5
12

70%
83.33%
75%

Procent
promovabilitate
18.18%
25%
20%

Limba şi
literatura
română

Nota
Nr.
crt.
1.

5-5.99

10

2.

6-6.99

1

3.

7-7.99

1

4.

8-8.99

-

5.

9-9.99

-

Matematica

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

13
7
20

11
4
15

2
1
3

Nota
Nr. crt.

Matematica

1.

5-5.99

4

2.

6-6.99

-

3.

7-7.99

-

4.

8-8.99

-

5.

9-9.99

-
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Biologie

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

2
5
7

2
5
7

1
3
4

Procent
promovabilitate
50%
60%
57.14%

Nota
Nr.
crt.

Biologie

1.

5-5.99

2.

6-6.99

2
-

3.

7-7.99

1

4.

8-8.99

1

5.

9-9.99

-

Geografie

Înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Zi
Seral
Total

13
13

9
-

6
6

Procent
promovabilitate
66.66%
66.66%

Nota
Nr.
crt.

Geografie

1.

5-5.99

3

2.

6-6.99

1

3.

7-7.99

-

4.

8-8.99

1

5.

9-9.99

-
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2.2.6. Resurse materiale şi umane

Structura personalului în anul şcolar 2017/2018: 47 cadre didactice cu functia de bază în şcoală, 13
persoane personal auxiliar, 19 persoane personal nedidactic.
Structurarea personalului didactic pentru anul şcolar 2016 / 2017 se prezintă:
Nr. total

Titulari

Suplinitori
calificaţi
necalificaţi

Profesori – 38
Maiştri
instructori – 9
Total - 47

29
4

9
5

33

18

-

Grad
did. I

Grad
did. II

Def.

Debutanţi

21
6

5
1

7
1

5
1

27

6

8

6

Structurarea personalului didactic pentru anul şcolar 2017 / 2018 se prezintă:
Nr. total

Titulari

Profesori – 35
Maiştri
instructori – 10
Total - 45

31

Suplinitori
calificaţi
necalificaţi

Grad
did. I

Grad
did. II

Def.

Debutanţi

4

24

5

3

3

4

6

6

1

2

1

35

10

30

6

5

4

Comparând ultimii doi ani, se constată că a crescut numărul titularilor şi a scăzut numărul
suplinitorilor. De asemenea, a crescut numărul cadrelor didactice cu gradul I şi a scăzut numărul debutanţilor.
Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2016 / 2017 s-a realizat conform tabelului următor:

Total norme – 50.40
Didactice
Profesori
Ingineri
Maiştri instructori

Norma de bază
28.59
7.20
7.49

%
100
100
100

Din care acoperite:
Cumul
%
-

Plata cu ora
2.84
0.66
3.62

%
100
100
100

Total norme – 45.84
Didactice
Profesori
Ingineri
Maiştri instructori

Norma de bază
21.2912
9.4452
6.2436

%
100
100
100

Din care acoperite:
Cumul
%
-

Plata cu ora
3.6116
2.8026
2.4458

%
100
100
100

Încadrarea personalului didactic în anul şcolar 2017 / 2018 s-a realizat conform tabelului următor:

Comparând ultimii 2 ani, se constată o scădere a numărului total de norme, datorită diminuării
numărului de clase.
2.2.7. Parteneriate şi colaborări - an şcolar 2016-2017

Bazându-ne pe faptul că o meserie nu se învaţă numai în clasă, în atelierele şi laboratoarele şcolii, am
urmărit în permanenţă colaborări serioase cu diferiţi agenţi economici, pentru a putea desfăşura instruirea
practică în condiţii optime, pentru a-i obişnui pe elevi cu fluxurile tehnologice, pentru a le oferi acestora şansa
de a putea să se angajeze mai uşor la absolvirea şcolii. Ne sprijină în aceasta direcţie agenţi economici
precum:
SC FAMILIA COSTIN S.R.L.
S.C. CARNIVAL S.R.L.
S.C. NORTH EXCLUSIVE S.R.L.
S.C. DORIS S.R.L.
S.C. ANDANA PAN S.R.L.
SC GIROPA PROD COM S.R.L.
SC SALAMANDRA PLUS SRL
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CCL MARCHE S.R.L.
S.C. BOEMA S.R.L.
S.C TOPAZ S.R.L.
S.C. ZETEA S.R.L.
S.C. ROSARIO S.R.L.
S.C. CARMANGERIA
DALIA S.R.L.
S.C. URBIS S.A.

P.F.A. STENCZEL ADELA
SALON MISS
SALON SPRIA
S.C. IULIA –MARIA S.R.L.
P.F.A. MIRCEA CRISTINA
FABRICA DE VESELIE S.R.L.
S.C.THAERON S.R.L.
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S.C. GE. CO GESTIONE
COMMESSE E MECCANICA S.R.L
S.C. MOBAM S.A.

S.C. AUTO BECORO
S.R.L.
S.C. CHIMPROD S.R.L.

A.T.P.MOTORS S.R.L.

Parteneriatele cu angajatorii sunt realizate pe baza convenţiilor şi protocoalelor de colaborare. De
asemenea, colaborarea cu agenţii economici se extinde şi la alte activităţi precum: contracte pentru
şcolarizarea în anumite calificări, participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, proiecte comune în
folosul comunităţii, sponsorizări etc.

Relaţiile de parteneriat nu se opresc doar la practica elevilor. Astfel se pot menţiona şi alte tipuri de
acţiuni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acord de parteneriat cu CSI Baia Mare, Asociaţia Femeilor Ortodoxe din Maramureş Acord de parteneriat cu Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară
Acord de parteneriat cu Direcţia Sanitar Veterinară Maramureş
Acord de parteneriat cu Serviciul Public Ambient Urban
Acord de parteneriat cu Asociaţia Heidenroslein, Baia Mare
Acord de parteneriat cu Asociaţia pentru Protecţia Mediului
Acord de parteneriat cu Direcţia Silvică, Maramureş
Acord de parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
Acord de parteneriat cu Uzina de Apă Baia Mare
Acord de parteneriat cu Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord
Acord de parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Maramureş
Acord de parteneriat cu Centrul de Planificare Familială, Contracepţie şi Sănătatea Reproducerii
Baia Mare
Acord de parteneriat cu Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă

2.2.8. Dezvoltarea personalului
Dezvoltarea profesională, formarea continuă, constituie o preocupare prioritară a personalului Colegiului
Tehnic Transilvania. Se evidenţiază acest aspect în participarea cadrelor didactice la cursuri de formare
profesională, înscrierea în programe de formare profesională a personalului auxiliar şi nedidactic, acest lucru este
exemplificat în tabelul următor:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Denumire curs
Studii postuniversitare - Informatică aplicată şi programare
Studii universitare de masterat - Literatura engleză pentru copii şi tineret
Postliceal – Sănătate şi asistenţă pedagogică
Studii universitare de masterat - Metode de analiză utilizate în controlul calităţii mediului şi
produselor
Studii universitare de masterat - Facultatea de ştiinte / Matematică
Studii universitare de masterat - Inginerie şi managemnt în domeniul energetic
Grad didactic I
Corpul de experti în management educaţional
Metode şi tehnici de incluziune a elevilor cu dizabilităţi
Evaluare şi examinare pentru definitivat şi titularizare
Protecţia consumatorilor
Magister - Şcoala şi familie - Nevoia de comuniune
Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare şi colaborare în proiectele
Learning in a museum
Integration of etwinning and kai projects
Leadership şi comunicare managerială
Management strategic
Marketingul serviciilor în educaţie
Comunicarea în instituţiile educaţionale
Introducing tkt and workimg towards tkt
Cooperative learning and assessment
Evaluation des competences des apprenants; de la definition des objectifs aux ac
Asigurarea eficienţei managementului educaţional în unităţile de învăţământ
Etica şi morala în sistemul educaţional
Evaluare şi examinare pentru definitivat şi titularizare
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cursanţi
1
1
1
1
1
1
1
5
25
6
3
7
1
2
3
1
2
1
1
2
3
1
2
1
6
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26.
27.
28.
29.

Germana pentru incepători
Formator
Pregătirea personalului didactic nivel II
Delegat sindical

1
1
1
1

2.2.9. Evaluarea organizaţiei, referinţe externe – an şcolar 2016-2017

În decursul anului şcolar 2016-2017 s-a evaluat activitatea desfăşurată în cadrul Organizaţiei prin
diferite forme de inspecţii şcolare, aşa cum rezultă din centralizatorul de mai jos.
Rezultatele acestor evaluări au fost bune şi foarte bune, aşa cum rezultă din rapoartele şi notele de
control întocmite de echipele desemnate să facă aceste evaluări.
Nr.
crt.

1.

2.

3.

Inspecţii tematice (I.S.J.)

Inspecţia tematică conform adresei
nr. 6345/ 14.11.2016
Notă de control - 25.11.2016
Inspector:
coord . Mihaiela Abraham – inspector
ISJ Maramureş
Inspecţia tematică conform adresei
nr. 652/ 10.03.2017
Notă de control - 16.03.2017
Inspector Valentina Todoran
Vizită de evaluare în vederea acreditării
unităţii de învăţământ ,,Colegiul Tehnic
“Transilvania” pe baza hotărârii
ARACIP nr. 10.09.2017
Proces verbal – 12.05.2017
Comisia de evaluare:
Vasile Valeria
Cucer Valentin
Observator ISJ Maramureş:
Inspector Pop Livia

Inspecţii ale
M.E.C.T.S./
ARACIP/AN
C

Monitorizări
externe ale
CNDIPT

-

-

-

Inspecţii ale cadrelor
didactice înscrise la grade
didactice
curente
speciale

-

6

5

-

-

Tematica inspecţiilor I.S.J. MM a vizat:
♦ Monitorizarea introducerii datelor referitoare la înscrierea elevilor/preşcolarilor în SIIIR de
către unităţile şcolare din învăţământul maramureşean.
♦ Monitorizarea simulării examenului Naţionl de Bacalaureat.
♦ Niveluri, specializări, calificări profesionale evaluate de către ARACIP: Şcoală profesională –
Nivel 2 (cf. HG. Nr. 866/2008), Nivel 3 (cf. HG. Nr. 918/2013) domeniul pregătirii de bază –
Mecanică – calificarea profesională – Operator de maşini cu comandă numerică.
2.2.10. Analiza SWOT – rezumat
SWOT

FACTORI
INTERNI

FACTORI POZITIVI

FACTORI NEGATIVI

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Pregătirea de specialitate şi metodică foarte bună
a cadrelor didactice, care sunt înscrise şi la
cursuri postuniversitare, doctorate;
 Participarea cadrelor didactice la simpozioane şi
sesiuni de comunicări naţionale şi internaţionale.
 Existenţa unei săli de sport moderne.
 Editarea de reviste şcolare multidisciplinare şi cu
profil tehnic;

♦ Absenteismul elevilor în anul şcolar
2016-2017, s-a concretizat într-un număr
de 24312 absenţe.
♦ Existența unui segment semnificativ de
populaţie şcolară dezavantajată, incluzând
12,53% populaţie de etnie rromă.
♦ Rezultate slabe la bacalaureat concretizate
într-un procent de 16,02% în sesiunea
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 Existenţa unui site al liceului.
 Participarea şcolii în proiecte europene la nivel
naţional şi internaţional.
 Personal didactic calificat pentru toate domeniile
profesionale din oferta educațională:
 7 profesori debutanţi, 9 profesori cu definitivat, 5
profesori cu gradul didactic II, 31 de profesori cu
gradul didactic 1 şi 2 profesori cu doctorat.
 Existenţa
cadrelor
didactice
formatori,
colaboratori ai site-ului Didactic.ro, ai centrelor
de excelenţă.
 CDL-uri adaptate la nevoile şi interesele
comunităţii locale şi a partenerilor sociali.
 Implicarea unor cadre didactice în scrierea de
documentaţii pentru selecţia de proiecte.
 Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial de
absorţie pe piaţa muncii: turism şi alimentaţie,
industrie alimentară,estetica şi igiena corpului
omenesc, mecanică.
 Activităţi extracurriculare multiple:
- Proiectul regional “V.V.V. pentru Pământ (Viaţă,
Verde, Viitor) – 9 ne pasă!” ; Concursul şi
Simpozionul Regional “Mai multe specii, un singur
mediu, un singur viitor”, organizat de Colegiul
Tehnic Transilvania Baia Mare;
- Simpozionul şi Concurs - Concursul Judeţean
“Învăţ, ştiu şi aplic bunele maniere” – ediţia III,
organizat de Colegiul Tehnic Transilvania Baia
Mare;
- Sesiunea de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale
elevilor „Cuget, deci exist” organizat de Colegiul
Tehnic Transilvania Baia Mare;
- Sesiunea de referate şi comunicări “Vechi şi nou în
tehnologii” organizat de catedra de tehnologii a
Colegiului
- Proiect Erasmus+ “Boost Your Green”- proiect în
care se urmăreşte o bună implementare a principiilor
ecologice şi de sustenabilitate, precum şi a
economisirii resurselor de energie şi a folosirii de
resurse alternative de energie regenerabilă. Participă
6 şcoli din Franţa, Turcia, Bulgaria, Macedonia,
România şi Portugalia;
- Proiectul “Meşter din Transilvania” câştigat în
cadrul competiţiei naţionale “Idei din Ţara lui
Andrei 2017” finanţat prin sponsorizare de
PETROM S.A.
- Numeroase proiecte eTwinning, printre care:
„Make my stem”, „Math in Photos”, „ Integration
of eTwinning and KA1 projects”, „Pictures don’t
need any languages”, „ Find PHI”, „Every day
life”, „Let’s discover metals”, “My dreams in my
photos”, “A vos tableaux”
-Proiectul “Ziua siguranţei pe internet” desfăşurat
la Colegiul Tehnic “Transilvania” Baia Mare
- Parteneriate şi colaborări cu firme din domeniul
mecanic, resurse şi domenii conexe, administraţia
locală, instituţii, ONG-uri, şcoli şi licee:
- S.C. FAMILIA COSTIN S.R.L.;
- S.C. NORTH EXCLUSIVE S.R.L.;
- S.C. ANDANA PAN S.R.L.;
- S.C. GIROPA PROD COM S.R.L.;
- S.C. GE. CO GESTIONE COMMESSE E
MECCANICA S.R.L;
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♦ Insuficienta dotare a atelierelor şcolare, în
concordanţă cu noile tehnologii apărute.
♦ Dotare materială insuficientă calitativ a
unor spaţii de învăţare.
♦ Atractivitatea redusă a învăţământului
profesional şi tehnic (deşi a crescut
numărul de profesori consilieri) opţiunile
elevilor se menţin în continuare la nivel
scăzut
20%
pentru
învăţâmântul
profesional;
♦ Lipsa unor materiale didactice actuale de
specialitate;
♦ Rezultate sub nivel potenţial la examenul
de bacalaureat;
♦ Slaba implicare a părinţilor în activitatea
organizaţiei;
♦ Lipsa de interes a părinţilor pentru
finalizarea studiilor de către copiii lor.
♦ Implicarea redusă a agenţilor economici
în stimularea financiară a elevilor pe
perioada efectuării practicii.
♦ Insuficienta implicare a unor cadre
didactice în activităţile şcolii.
♦ Lipsa unui Centru de Documentare şi
Informare.
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S.C.THAERON S.R.L.;
S.C TOPAZ S.R.L.;
SALON MISS;
S.C. IULIA –MARIA S.R.L.;
Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare
Centrul de Planificare Familială, Contracepţie şi
Sănătatea Reproducerii Baia Mare
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară
Agenţia pentru Protecţia Mediului Maramureş
Asigurarea consilierii psihopedagogice de către
psihologul şcolar.
OPORTUNITĂŢI




FACTORI
EXTERNI







Reabilitarea Colegiului Tehnic Transilvania
conform Hotărârii Consiliului Local Nr: 76/2016
Proiectul de dezvoltarea al Municipiului Baia
Mare, în care se prevede crearea unui mare parc
industrial ce presupune meserii în domeniul
mecanic, electric, IT.
Interesul agenţilor economici pentru
specializarile în care organizaţia şcolarizează;
• Parteneriate cu comunitatea locală;
ponderea personalului calificat 100%
Prevederile „Studiului previzional privind
cererea de formare profesională în perspectiva
anului 2020”
Interesul pentru formarea continuă din partea
cadrelor didactice
Dezvoltarea de către organismele Uniunii
Europene de programe adresate mediului
educaţional (Comenius, Leonardo, Romania
Secondary Education Project – ROSE) care
oferă noi perspective de dezvoltare
instituţională.

AMENINŢĂRI
• Reducerea populaţiei de vârstă preşcolară
şi şcolară până în 2025 cu până la
38,6%;
• Populaţia şcolară în scădere ne afecteză
prin reducerea numărului de elevi
înscrişi (în anul şcolar 2014-2015 au fost
înscrşi 739 elevi, în anul şcolar 2015 –
2016 au fost înscrişi 682, în anul şcolar
2016-2017 sunt înscrişi 678 elevi, iar în
anul şcolar 2017-2018 sunt înscrişi 646
elevi);
 Provenienţa elevilor şcolii din medii
sociale diferite: rural, etnie rromă, situaţie
economică
precară,
familii
monoparentale, elevi proveniţi din case de
tip familial, etc.;
 Nivelul redus de cunoştinţe cu care vin
elevii din învăţământul gimnazial;
 Alocări bugetare insuficiente;
 Modificări
dese
ale
politicilor
educaţionale la nivel central;
 Lipsa de interes a populaţiei şcolare şi
familiilor
acestora
pentru
liceele
tehnologice.

2.2.11. Rezumatul principalelor aspecte ale procesului de dezvoltare
O creştere economică se poate realiza doar prin retehnologizare, ceea ce presupune noi calificări din
partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi
calificări la elevii din sistem, calificări care să le permită o integrare socio-profesională la nivel local,
judeţean, regional şi naţional, o flexibilitate a inserţiei lor profesionale.
Din acest punct de vedere este important ca şcoala să-şi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică
urmărind aspecte precum:
 corelarea ofertă – nevoi de formare;
 orientarea şi informarea în carieră;
 reabilitarea infrastructurii;
 resursele umane;
 parteneriate;
 şanse egale pentru tineri.
Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional
şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând
dezvoltarea în continuare, dar a scos în evidenţă şi unele probleme:
• dotarea unor laboratoare şi cabinete, nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe;
• populaţia şcolară este în scădere;
• dezinteresul părinţilor şi implicit al elevilor faţă de unele domenii de pregătire profesională;
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•
•

insuficienta implicarea a agenţilor economici în procesul de instruire practică;
metode de predare învăţare insuficient adaptate formării noilor calificări profesionale, la unele cadre
didactice;
• abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund în totalitate locurilor de
muncă prezente şi viitoare;
• insuficienta cunoaştere, de către elevi, a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă;
• slaba motivaţie a elevilor pentru studiu.
Au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru perioada următoare, care necesită stabilirea de
obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.
Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare, în şcoala noastră, pot fi grupate
astfel:
• Adaptarea ofertei educaţionale la cererea existentă pe piaţa muncii;
• Asigurarea de şanse egale privind accesul la învăţământ şi inserţia profesională a tinerilor;
• Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare;
• Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate;
• Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea continuă a personalului
didactic şi nedidactic, în funcţie de nevoile identificate;
• Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ;
• Formarea continuă a adulţilor;
• Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, în faza D.A.L.I., pentru investiţia “Colegiul Tehnic
Transilvania - reabilitare”(Conform Hotărârii 76/2016 a Consiliul Local Baia Mare);
• Reducerea absenteismului.
2.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;
Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;
Integrarea elevilor din medii defavorizate;
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;
Îmbunătăţirea accesului la informare;
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii;
Orientarea şi consilierea elevilor privind cariera;
Implementarea şi derularea de proiecte de prevenire a abandonului şcolar şi combatere a violenţei în
şcoală;
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi
programe;
Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări ateliere, laboratoare,
informatizare bibliotecă, mobilier).
Promovarea şi asigurarea drepturilor digitale ale tinerilor pentru un mediu online sigur/incluziv;
Respectarea intimităţii şi a datelor personale.

2.4. DIRECŢIILE PRIORITARE PENTRU COLEGIUL TEHNIC “TRANSILVANIA” PENTRU
PERIOADA 2016-2017
PRIORITATEA NR. 1.
ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII
Obiectivul 1.: Corelarea specializărilor şi a numărului de clase din oferta educaţională la domeniile şi
profesiile identificate în dezvoltare pe piaţa muncii.
Ţinta 1.1.1.: Modelarea planului de şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de
clase în învăţământul profesional şi tehnic.
Ţinta 1.1.2.: Promovarea ofertei educaţionale a colegiului în rândul educabililor din clasele a VIII-a din
şcolile generale ale municipiului Baia Mare şi din şcolile generale rurale, apropiate municipiului.
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Orizont de timp: 2020
PRIORTATEA NR. 2.
DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE MANAGEMENT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
Obiectivul 2.1.: Dezvoltarea managementului şi ceşterea calităţii procesului instructiv-educativ.
Ţinta 2.1.1.: Colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi elevi pentru realizarea unei reforme
educaţionale de calitate.
Orizont de timp: 2020
PRIORITATEA NR. 3.
DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI
PROFESIONALĂ CĂTRE VIAŢA ACTIVĂ

SOCIAL

ŞI

ORIENTAREA

ŞCOLARĂ

-

Obiectivul 3.1: Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu
comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.
Ţinta 3.1.1.: Creşterea numărului de contracte de colaborare şi parteneriate cu agenţii economici locali în
vederea elaborării CDL - urilor şi desfăşurării stagiilor de pregătire practică.
Ţinta 3.1.2: Creşterea prestigiului colegiului prin relatii de colaborare (parteneriat) pe plan local, judeţean şi
naţional.
Obiectivul 3.2: Promovarea atitudinii civice şi de voluntariat.
Ţinta 3.2.1.: Implicarea Colegiului Tehnic Transilvania în proiecte de voluntariat
Orizont de timp: 2020
PRIORITATEA NR. 4

FACILITAREA ACCESULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC A POPULAŢIEI ŞCOLARE
APARŢINÂND UNOR GRUPURI VULNERABILE ŞI COMBATEREA EXCLUZIUNII SOCIALE
Obiectivul 4.1: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în cunoasterea şi aplicarea informaţiilor
referitoare la elevii cu cerinţe educaţionale speciale.
Ţinta 4.1.1: Informarea personalului didactic despre îmbunăţăţirea managementului comportamentului
pozitiv în rândul elevilor prin desfăşurarea de activităţi tematice.

Orizont de timp: 2020
PRIORITATEA NR. 5
SUSŢINEREA ELEVILOR PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR PRIN PREVENIREA
ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR, PRECUM ŞI A
FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ
Obiectivul 5.1: Reducerea numărului de elevi cu frecvenţă scăzută la orele de curs.
Tinta 5.1.1: Scăderea abandonului şcolar cu 0,5% până la finalul anului şcolar faţă de anul şcolar anterior şi
reducerea cu 2,5% / an a numărului absenţelor.
Ţinta 5.1.2: Scăderea numărului situaţiilor de indisciplină şi de încălcare a regulamentului şcolar.
Ţinta 5.1.3: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la valoarea de referinţă de 16,02% .
sesiunea 2017, cu 1% anual, la ţinta finală 17,02% pentru sesiunea 2018.
Orizont de timp: 2020
PRIORITATEA NR. 6
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE
Obiectivul 6.1: Asigurarea calităţii actului educaţional
Ţinta 6.1.1: Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi a metodelor- tehnicilor de
îmbunătăţire a calităţii actului de predare.
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Ţinta 6.1.2: 80% din profesorii şcolii vor utiliza metode active/moderne de predare şi evaluare până în 2020.
Orizont de timp: 2020
Ţinta 6.1.3: Luarea unor măsuri pentru creşterea nivelului de autoprotecţie, responsabilizarea elevilor în
mediul online şi conştientizarea părinţilor despre riscurile online şi metodele eficiente de control parental.
Orizont de timp: 2020
Ţinta 6.1.4: Realizarea acordurilor parentale pentru postarea pozelor şi filmărilor video din cadrul activităţilor
şcolare şi extraşcolare ale elevilor.
Orizont de timp: 2020
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Capitolul III. PLAN OPERAŢIONAL/PLAN DE ACŢIUNE/PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
3.1. Planul operaţional pentru anul şcolar 2017-2018
PRIORITATEA NR. 1.: ADAPTAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE LA CERINŢELE PIEŢEI MUNCII
Obiectivul 1.1.: Corelarea specializărilor şi a numărului de clase din oferta educaţională la domeniile şi profesiile identificate în dezvoltare pe piaţa muncii
Ţinta 1.1.1.: Modelarea planului de şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii prin creşterea numărului de clase în învăţământul profesional şi tehnic
Ţinta 1.1.2.: Promovarea ofertei educaţionale a colegiului în rândul educabililor din clasele a VIII-a din şcolile generale ale municipiului Baia Mare şi din şcolile generale rurale,
apropiate municipiului
Context: Din analiza activităţii economice a judeţului Maramureş (aşa cum este prezentată în PLAI), se constată că o serie de ramuri economice şi industriale vor înregistra o creştere
economică în intervalul de timp 2013 – 2020. Adaptarea ofertei educaţionale a Colegiului Tehnic “Transilvania” trebuie să ţină cont de schimbările pieţei muncii în vederea pregătirii
personalului calificat (nivel III şi IV) în domeniul mecanică, fabricarea produselor din lemn, turism şi alimentaţie, electric conform standardelor Uniunii Europene.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Participarea la dezbateri şi formularea unor propuneri coerente şi
eficiente în cadrul Consiliului Profesoral privind optimizarea
planului de şcolarizare în acord cu nevoile identificate pe piaţa
muncii;
Elaborarea Planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor.
Formarea unei comisii de promovare a imaginii şcolii şi de relaţii
publice care să constituie un nod informaţional şi comunicaţional cu
diverşi parteneri sociali (AJOFM, Camera de Comerţ etc.) în
vederea informării periodice a unităţii şcolare cu date statistice care
să evidenţieze tendinţele dinamicii ofertei şi cererii de forţă de
muncă pe piaţa maramureşeană.
Stabilirea de întâlniri consultative cu consilierii psihopedagogi din
reţeaua de cabinete din Baia Mare, în vederea desfăşurării de
activităţi cu caracter informativ şi de popularizare a ofertei şcolare a
colegiului în rândul elevilor de cls. a VIII-a.
Program de promovare a imaginii colegiului şi a ofertei
educaţionale în rândul potenţialilor clienţi:
- transformarea paginii web a colegiului într-un mijloc de
mediatizare a colegiului şi a ofertei sale educaţionale în rândul
şcolilor generale
- distribuirea de materiale de popularizare a ofertei educaţionale a
colegiului prin intermediul cabinetelor psihopedagogice şi a
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Rezultate aşteptate (măsurabile)
Elaborarea şi aprobarea Planului de
şcolarizare în conformitate cu
nevoile identificate pe piaţa muncii

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/
persoanele
responsabile
Echipa managerială

Anual

Parteneri
I.S.J. Maramureş
Consiliul Profesoral
Consiliul de Administraţie

Ianuarie
Popularizarea periodică în şcoală a
acestor situaţii statistice

Extinderea colaborării cu cabinetele
psihopedagogice ale şcolilor
generale din Baia Mare partenere în
promovarea ofertei educaţionale a
colegiului
Includerea anuală a şcolilor
generale ale oraşului Baia Mare şi
celor din zonele rurale apropiate
oraşului Baia Mare în programul de
promovare a ofertei educaţionale.

Anual,
Semestrial

Echipa managerială
Comisia de promovare
a imaginii şcolii şi de
relaţii publice

A.J.O.F.M.
Camera de Comerţ

Anual,
Aprilie-mai

Echipa managerială

CJRAE
ISJ

Anual,
februarie - mai

Anual,
44

Echipa manageriala
Comisia de promovare
a imaginii şcolii şi de
relaţii publice
Cadrele didactice din
unitate

I.S.J. Maramureş
CJRAE
Cabinete psihopedagogice
ale şcolilor generale

Colegiul Tehnic Transilvania Baia Mare
comisiei de promovare a şcolii;
- vizite promoţionale în cadrul şcolilor generale ţintă, în scopul
prezentării ofertei colegiului elevilor de cls a VIII-a şi părinţilor
acestora.

februarie - mai

Consiliul Local

PRIORITATEA NR. 2.: DEZVOLTAREA CAPACITĂŢII DE MANAGEMENT ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Obiectivul 2.1.: Dezvoltarea managementului şi ceşterea calităţii procesului instructiv-educativ
Ţinta 2.1.1.: Colaborarea eficientă dintre cadrele didactice şi elevi pentru realizarea unei reforme educaţionale de calitate
Context:
Asigurarea calităţii în ÎPT impune o serie de măsuri manageriale care să mărească atât rata de retenţie, de performanţă şi succes a elevilor, cât şi creşterea nivelului de formare şi
perfecţionare continuă a cadrelor didactice, la nivelul standardelor naţionale şi europene:
- îmbunătăţirea cadrului privind Asigurarea Calităţii în vederea atingerii standardelor de performanţă ale ARACIP şi CNDIPT;
- creşterea nivelului interesului partenerilor sociali pentru activităţile şcolii în vederea creşterii calităţii serviciilor educaţionale, a nivelului de motivaţie şi performanţă a elevilor şi
cadrelor didactice.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Constituirea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Instruirea membrilor CEAC în conformitate cu Legea
calităţii şi cu ghidurile ARACIP-ului
Elaborarea / îmbunătăţirea procedurilor, a structurilor
organizatorice şi a documentelor necesare implementării
Sistemului de Asigurare a Calităţii
Monitorizarea, evaluarea şi stabilirea de măsuri corective
privind implementarea calităţii în şcoală, conform
indicatorilor de performanţă
Stabilirea, la sfârşitul anului şcolar, a nivelului de
implementare a Sistemului de Asigurare a Calităţii,
conform indicatorilor de performanţă ARACIP şi
CNDIPT
Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice, pe
baza rezultatelor la asistenţe/ inspecţii, examene de
definitivat, grad etc.
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Rezultate aşteptate (măsurabile)
Existenţa Comisiei CEAC, conform normelor
stabilite de ARACIP
Stabilirea pentru fiecare membru al CEAC a
responsabilităţilor specifice
Existenţa regulamentelor, a procedurilor şi
documentelor privind autoevaluarea
instituţională, asigurarea internă a calităţii şi
implementarea planurilor de îmbunătăţire

Data până la
care vor fi
finalizate
Anual,
septembrie
Anual,
septembrie
Anual,
periodic

Realizarea rapoartelor de monitorizare internă
Realizarea planurilor parţiale de îmbunătăţire
a serviciilor educaţionale ale colegiului

Anual,
o dată la 3 luni

Realizarea Raportului de autoevaluare internă
Elaborarea Planului de îmbunătăţire pentru
anul şcolar următor

Anual,
iunie

Raport cu nevoile de formare identificate şi cu
noile tendinţe pedagogice ale învăţământului
românesc

Persoana/
persoanele
responsabile
Echipa managerială
Echipa managerială
Echipa CEAC
Responsabili ai
departamentelor
colegiului (conform
organigramei)
Echipa CEAC
Responsabili ai
departamentelor
colegiului
Echipa CEAC

Parteneri
I.S.J. Maramureş
Licee din ÎPT
I.S.J. Maramureş
Licee din ÎPT
I.S.J. Maramureş
Licee din IPT

I.S.J. Maramureş
Licee din IPT
I.S.J. Maramureş
Licee din IPT

Anual,
octombrie

Responsabil Comisia de
formare continuă

I.S.J. Maramureş
CCD Maramureş
Organizaţii acreditate de
CNFPA
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Parcurgerea de către cadrele didactice din şcoală a
diferitelor cursuri de formare continuă sau a unor stagii
de perfecţionare.
Elaborarea de către toate cadrele didactice a
documentelor şcolare şi a materialelor şi instrumentelor
de predare-învăţare şi evaluare, conform noilor principii
şi metode didactice.
Aplicarea de chestionare elevilor, părinţilor, cadrelor
didactice privind gradul de satisfacţie .

personalul didactic identificat ca având nevoi
de formare va participa la cursuri/ stagii de
formare profesională continuă
75% dintre cadrele didactice şi şefii de arii
curriculare vor avea portofolii complete,
conform cerinţelor Sistemului de Asigurare a
Calităţii
Analizarea şi interpretarea chestionarelor
aplicate elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice.

Anual,
periodic, până în
august

Responsabil Comisia de
formare continuă

Anual
Permanent

Echipa managerială
Şefi de arii curriculare

Semestrial

Echipa CEAC
Consilier şcolar

I.S.J. Maramureş
CCD Maramureş
Organizaţii acreditate de
CNFPA
ISJ MM

ISJ MM
CJRAE

PRIORITATEA NR. 3.: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ŞI ORIENTAREA ŞCOLARĂ - PROFESIONALĂ CĂTRE VIAŢA ACTIVĂ

Obiectivul 3.1.: Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic.
Ţinta 3.1.1.: Creşterea numărului de contracte de colaborare şi parteneriate cu agenţii economici locali în vederea elaborării CDL - urilor şi desfăşurării stagiilor de pregătire practică
Ţinta 3.1.2.: Cresterea prestigiului colegiului prin relatii de colaborare (parteneriat) pe plan local, judeţean şi national.
Context:
- Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ din partea unor parteneri;
- Implicarea redusă a agenţilor economici în motivarea financiară a elevilor pe parcursul derulării studiilor;
- Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri în procesul educaţional.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Identificarea de noi parteneri şi obţinerea acordului
acestora pentru a participa activ la buna consiliere şi
pregătire a elevilor.
Acţiuni de conştientizare privind importanţa
stimulării financiare a elevilor pe parcursul
şcolarizării.
Realizarea unei hărţi a parteneriatului social (agenţi
economici)
Sprijin şi îndrumare în alegerea carierei
Planul de Acţiune al Şcolii – 2017-2018

Rezultate aşteptate (măsurabile)
Identificarea agentilor economici in domeniul
specializarilor noastre

Data până la care vor
fi finalizate
Anual

Persoana/
persoanele
responsabile
Director adjunct

Noiembrie 2017

Profesori tehnologii

Septembrie 2017

Director

2017-2018

Profesori ingineri

Sem II

Director adjunct

Anual

Şefi catedre

Parteneri

Agenţi economici

Incheierea de contracte de parteneriat cu agentii
economici

Elaborarea curriculumului la decizia scolii
Vizite la agenţi economici
Întâlnire cu foştii elevi în vederea împărtăşirii
experienţelor
Executarea practicii comasate la agentul

Agenţi economici
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economic
Monitorizarea modului de formare a competenţelor
cheie şi specifice, cât şi a deprinderilor practice în
cadrul parteneriatelor încheiate
Fundamentarea planului de şcolarizare a unităţii
scolare

tehnologii

Derularea stagiilor de pregătire practică

Informare privind dinamica pietei muncii
Elaborarea propunerilor pentru planul de
şcolarizare
Aprobarea proiectului planului de şcolarizare

Încheierea unor parteneriate cu alte unităţi şcolare
Îmbunătăţirea relaţiilor de parteneriat cu părinţii în
vederea antrenării lor la întregul proces instructiveducativ din şcoală
Monitorizarea elevilor ce au continuat studiile in
învăţământul postobligatoriu
Monitorizarea inserţiei profesionale a elevilor ce nu
au continuat studiile în învăţământul postobligatoriu

Împărtăşirea exemplelor de bună practică cu alte
unităţi şcolare
O mai buna colaborare şcoală – elevi – părinţi
Continuarea studiilor in învăţământul
postobligatoriu
Rata şomajului de max. 20% la elevii ce au
absolvit doar învăţământul obligatoriu

Periodic

Cadrele didactice
tehnologii

Permanent
Dec. 2017
Ian. 2018

Director
Director

Anual

Director

Semestrial

Director

Semestrial

Consilier educativ
Director adjunct

Anual

Echipa managerială
Secretariat
Diriginţi

Anual

Obiectiv 3.2.: Promovarea atitudinii civice şi de voluntariat
Tinta 3.2.1.: Implicarea C.T.Transilvania în proiecte de voluntariat
Context:
Din analiza internă efectuată se constată că elevii au un interes sporit pentru acţiunile de voluntariat, exprimându-şi dorinţa de a învăţa /experimenta.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Identificarea de proiecte de
voluntariat
Realizarea şi mediatizarea proiectelor de voluntariat
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Rezultate aşteptate (măsurabile)
Aprobarea proiectelor de voluntariat
Participarea unui număr mai mare de elevi şi
cadre didactice la astfel de acţiuni

Data până la
care vor fi
finalizate
2017-2018
2017-2018

Persoana/
persoanele
responsabile
Cadrele didactice
Consilierul educativ
Cadre didactice

Parteneri economici
actuali şi viitori

Unităţi şcolare
Părinţii

Agenţi economici
parteneri/
colaboratori

Parteneri
ONG
ONG
Autorităţi locale
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PRIORITATEA NR. 4.: FACILITAREA ACCESULUI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC A POPULAŢIEI ŞCOLARE APARŢINÂND UNOR GRUPURI
VULNERABILE ŞI COMBATEREA EXCLUZIUNII SOCIALE
Obiectivul 4.1.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice în cunoaşterea şi aplicarea informaţiilor referitoare la elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor aparţinând unor
grupuri vulnerabile
Ţinta 4.1.1.: Informarea personalului didactic despre îmbunăţăţirea managementului comportamentului pozitiv în rândul elevilor prin desfăşurarea de activităţi tematice
Context:
În şcoală există mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizaţi din punct de vedere material, elevi cu deficienţe fizice, elevi cu dificultăţi de învăţare, elevi cu
conduite deviante. În aceste condiţii, se impun măsuri pentru facilitarea accesului acestor elevi la educaţie precum şi la cazare, masă în internatul şcolii, mai ales acolo unde nu există
posibilităţi de navetă.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Organizarea de activităţi de formare şi informare a cadrelor
didactice privind problematica elevilor ce aparţin unor grupe
vulnerabile din punct de vedere educaţional (mediu rural, etnie
rromă, CES, cu situaţii socio-economice dificile, cu părinţi plecaţi
în străinătate etc.)
Monitorizarea elevilor cu risc socio-educaţional şi şcolar ridicat
(mediu rural, etnie rromă, CES, cu situaţie socio-economică
dificilă, cu tulburări de comportament, cu părinţi plecaţi în
străinătate etc.)
Realizarea de întâlniri informative şi de consiliere cu părinţii
grupurilor vulnerabile pentru a-i motiva cu privire la acţiunile
educative incluzive întreprinse de şcoală
Acordarea de reduceri la taxele pe cazare şi masă pentru elevii
proveniţi din mediul rural şi care, fie au rezultate bune la
învăţătură, fie au o situaţie financiară extrem de precară
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Rezultate aşteptate (măsurabile)
Participarea la cursuri de formare pe
problematica incluziunii

Bază de date (actualizată periodic) cu
elevii colegiului aflaţi în situaţii de
risc şi fişe psihopedagogice
individualizate
Cel puţin 30% părinţi informaţi cu
privire la activităţile incluzive ale
colegiului
Cel puţin 15% părinţi ai elevilor
vulnerabili educaţional incluşi direct
în activităţi educative incluzive

5 elevi beneficiari

Data până la
care vor fi
finalizate
Anual,
periodic

Persoana/
persoanele
responsabile
Comisia de formare
continuă

Anual,

Consilier psihopedagog
Diriginţi

Direcţia Judeţeană de
Protecţia Copilului

Anual,
Periodic

Consilier psihopedagog
Diriginţii

CJRAE
ONG-uri

Permanent

Consiliul de
Administraţie

Parteneri
CCD
Direcţia Judeţeană de
Protecţia Copilului

Periodic
(la 6 luni)

Diriginţi
Asociaţia de părinţi
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PRIORITATEA NR. 5.: SUSŢINEREA ELEVILOR PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR PRIN PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI A
ABANDONULUI ŞCOLAR, PRECUM ŞI A FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ

Obiectivul 5.1: Reducerea numărului de elevi cu frecvenţă scăzută la orele de curs.
Tinta 5.1.1: Scăderea abandonului şcolar cu 0,5% până la finalul anului şcolar faţă de anul şcolar anterior şi reducerea cu 2,5% / an a numărului absenţelor.
Ţinta 5.1.2: Scăderea numărului situaţiilor de indisciplină şi de încălcare a regulamentului şcolar.
Ţinta 5.1.3: Creşterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat de la valoarea de referinţă de 16,02% . sesiunea 2017, cu 1% anual, la ţinta finală 17,02%
pentru sesiunea 2018.
Context:
La nivelul colegiului există număr mare de elevi provenind din familii defavorizate, care determină o rată relativ ridicată a absenteismului.
Lipsa interesului părinţilor în implicarea educării copiilor, precum şi lipsa colaborării acestora cu şcoala determină apariţia unor situaţii de indisciplină în şcoală şi în afara
acesteia.
Se impune realizarea unei strategii educative complexe care să minimalizeze efectele negative ale acestui fenomen social.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(Ce anume trebuie să se întâmple?)
Monitorizarea prezenţei la ore a elevilor

Identificarea elevilor cu tendinta de abandon scolar

Rezultate aşteptate (măsurabile)
Reducerea cu 1% numărului de elevi
exmatriculaţi din cauza absenţelor nemotivate

Data până la
care vor fi
finalizate
Lunar

Scaderea abandonului scolar cu 0,5% pâna
în anul 2018 faţă de 2017
Reducerea cu 2,5% a numarului total de
absente / an
Creşterea ratei de promovare a examenului
de bacalaureat cu 1 % pe an
Reducerea absenteismului prin scăderea cu
2,5% anual a numărului total de absenţe al
elevilor de liceu.
Redactarea şi imprimarea, de către elevii
claselor terminale, a lucrărilor de atestat în
cadrul CDI
Gasirea a minim 2 parteneri care sa sprijine
mentinerea elevilor in scoala

Iunie 2018

Permanent

Informarea permanentă a familiilor privitor la frecvenţa şi
comportamentul elevilor, la rezultatele şcolare ale acestora

Consiliere privind situatia scolara a tuturor
elevilor cu tendinta de abandon scolar
Reducerea absenteismului şi a situaţiilor
conflictuale

Continuarea parteneriatului încheiat cu Poliţia de Proximitate

Rezolvarea cazurilor care necesită intervenţia

Participarea la Proiectul ROSE ( atât pe perioada celor 4 ani
de proiect efectiv, cât şi după finalizarea acestuia, prin
derularea de activităţi remediale, extracurriculare şi prin
utilizarea bazei materiale create de înfiinţarea şi dotarea
Centrului de Documentare şi Informare)

Identificarea unor parteneri, care să sprijine mentinerea
elevilor in sistemul scolar
Consilierea elevilor cu tendinte de abandon scolar
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2021
Permanent

Persoana/
persoanele
responsabile
Diriginţi
director adjunct

Diriginţii

Director
Diriginti

Diriginti
Parinti

Echipa de proiect

Permanent
Director adjunct

Permanent

Profesorul psiholog
Diriginti
Director
Diriginţii
Director adjunct

Parteneri:

Colaborare cu elevi, cadre
didactice, părinţi şi
comunitatea locală

Consiliul Local
O.N.G
Agenti economici
Psiholog şcolar
Comisia pentru prevenirea
violenţei
Poliţia de Proximitate
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Proiectarea şi desfăşurarea de programe de sprijin
(consiliere, activităţi educative, programe de recuperare
şcolară) pentru elevii cu risc socio-şcolar ridicat şi pentru
părinţii / tutorii acestora.
Asigurarea de facilităţi elevilor din familii cu venituri mici.
Programul “Bani de liceu”, burse sociale, burse profesionale.

Poliţiei de Proximitate

Cel puţin 30% dintre elevii implicaţi în
programele de sprijin, vor finaliza cursurile
colegiului, vor fi integraţi profesional.
Scăderea numărului de abandonuri şcolare
din motive financiare cu 1,5%

Permanent

Anual,
periodic

Consilier psihologic
Consiler educativ
Diriginţii

SeptembrieNoiembrie

Director
Comisiile “Bani de
liceu”, burse sociale,
burse profesionale

Directia Judeţeană pentru
Protecţia Copilului
Poliţia de proximitate
CJRAE
Diriginţii
Părinţi

PRIORITATEA NR. 6.: ÎMBUNATAŢIREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE
Obiectivul 6.1.: Asigurarea calităţii actului educaţional
Ţinta 6.1.1.: Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi a metodelor/ tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului de predare-învăţare
Ţinta 6.1.2.: 80% din profesorii şcolii vor utiliza metode active/moderne de predare şi evaluare până în 2020
Ţinta 6.1.3: Luarea unor măsuri pentru creşterea nivelului de autoprotecţie, responsabilizarea elevilor în mediul online şi conştientizarea părinţilor despre riscurile online şi metodele
eficiente de control parental
Ţinta 6.1.4: Realizarea acordurilor parentale pentru postarea pozelor şi filmărilor video din cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare ale elevilor
Context:
Un număr relativ mic de profesori utilizează cu preponderenţă învăţarea centrată pe elev şi îşi aleg strategiile de predare în concordanţă cu stilurile de învăţare ale elevilor,
Elevii nu-şi cunosc propriul stil de învăţare, lucru reflectat mai ales în rezultatele şcolare
Nu toţi elevii cunosc drepturile digitale, expunându-se unor riscuri din mediul online.
Elevii trebuie să conştientizeze că trebuie să li se respecte intimitatea şi să li se protejeze datele personale în mediul online.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(Ce anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare

Participarea anual, a cel putin 30% din
cadrele didactice, la cursuri de formare

Participarea cadrelor didactice la examene de acordare a
gradelor
didatice
Realizarea planificarii activitatii pentru Programul „Şcoala
altfel”

Creşterea cu 5% a numarului de cadre
didactice care trec intr-un grad didactic
superior
Realizarea tuturor planificarilor
calendaristice conform metodologiei in
vigoare
Efectuarea de interasistente si asistente
la ore - 1/semestru
Susţinerea de activităţi metodice în
cadrul comisiilor metodice – 1/semestru
Prin însuşirea de către minimum 20%

Analiza standardelor de pregăire profesională corespunzătoare
calificarilor promovate de şcoală
Utilizarea programelor AEL în procesul instructiv-educativ
Planul de Acţiune al Şcolii – 2017-2018

Data până la
care vor fi
finalizate
Iulie 2018

August 2018

Mai 2018
Iunie 2018

Anual,

Persoana/
persoanele
responsabile
Director
Responsabil cu
formarea continua
Responsabil cu
formarea continuă
Directori
Diriginţi

Parteneri:
CCD
Universităţi
Furnizori de formare
CCD
Universitati
ISJ
ISJ
agenţi economici
instituţii culturale

Directori
Resp. Comisii
metodice

-

Cadrele didactice

ISJ
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Elaborarea la nivelul tuturor catedrelor a unor teste de evaluare
a cunoştintelor şi a progresului realizat de elevi
Iniţierea şi derularea de programe de învăţare individualizate
(consultaţii, meditaţii şi pregătire suplimentară), în vederea
creşterii nivelului lor de calificare

Diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul comisiilor
metodice şi a consiliului profesoral (metode şi tehnici de
îmbunătăţire a calităţii actului de predare - învăţarea centrată pe
elev)
Diseminarea informaţiilor despre cele mai proeminente riscuri
şi cele mai eficiente metode de control parental.
Promovarea activităţilor şcolare şi extraşcolare pe site-ul
şcolii, în mass-media şi pe paginile proiectelor educaţionale

dintre elevi a conţinuturilor de învăţare
utilizând programele AEL
Minimum 20% dintre elevi vor avea fişe
de progres la materiile din Curriculum

permanent

Creşterea nivelului de calificare (nivelul
III şi IV) a absolvenţilor colegiului
Creşterea procentului de absolvenţi ai
colegiului care se angajează în calificarea
absolvită

Iunie
Septembrie
Permanent

Profesorii implicaţi în
examene

Agenţi economici

Creşterea numărului de profesori care
folosesc în activitatea de predare - învăţare
învăţarea centrată pe elev.

Permanent

Directori
Comisia CEAC
Şefi de arii curriculare

ISJ

Participarea a cel puţin 50% din numărul
de elevi şi părinţi la sesiuni de informare
şi responsabilizarea în mediul online
90% din proiecte vor fi popularizate

2020

Directori
Cadre didactice

2020

Directori
Cadre didactice

sigur.info
Asociaţia de Părinţi, Liga
Elevilor
Licee din IPT.

Anual,
periodic

Cadrele didactice
Şefi de arii curriculare
Directori
Directori
Şefi de arii curricular

CCD
SIVECO
I.S.J.
Licee din IPT
ISJ MM

Licee din IPT

3.2. Planul de acţiune pentru anul şcolar 2017-2018
DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM
Planurile de acţiune vor cuprinde domeniile de activitate, termenele de realizare şi cine răspunde pentru îndeplinirea celor propuse. De asemenea acestea au
avut la bază publicul ţintă al planului managerial: elevii şi personalul didactic şi nedidactic.
FUNCŢIA

Nr.
crt.
1.

l. PROIECTARE
2.
1.
2.
3.

ACŢIUNI
Elaborarea proiectului planului de şcolarizare pentru
anul şcolar 2018-2019
Elaborarea graficului de desfăşurare a pregătirii pentru
examenele naţionale şi concursuri şcolare
Popularizarea planului de şcolarizare pentru anul
şcolar 2018-2019
Diseminarea planurilor de învăţământ valabile în anul
şcolar 2017-2018
Diseminarea programelor şcolare la toate disciplinele
din planurile de învăţământ
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TERMEN

RESPONSABILI

Ianuarie
2019
Noiembrie
2017
Mai 2018

CA, CP
Directori
Responsabili CM
Directori
Directori

Septembrie
2017
Septembrie
2017

Directori
Responsabili CM
Directori
Responsabili CM

MATERIALE/DOCUMENTE
Oferta curriculară în conformitate cu
planul judeţean de şcolarizare
Graficele pregătirilor pentru examene
naţionale şi concursuri şcolare
Târgul de oferte educaţionale
Popularizarea în şcolile generale
Utilizarea şi aplicarea corectă a
planurilor cadru şi de învăţământ
Programele valabile, aprobate de
MENCS în anul şcolar 2016/2017
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4.

1.

Informarea elevilor din clasa a XII a cu privire la
metodologia MEN pentru susţinerea examenelor
naţionale
Organizarea comisiilor metodice pe arii curriculare şi
a consiliului pentru curriculum
Procurarea manualelor pentru elevii claselor IX-X şi a
celor din învăţământul profesional
Întocmirea planificărilor, planurilor de activitate a
comisiilor metodice conform indicaţiilor MEN
Întocmirea orarului

2.

Monitorizarea parcurgerii curriculumului TC şi CDL

3.

Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şcolare şi
extracurriculare conform calendarului ISJ şi MENCS

4.

Analiza ritmicităţii notării şi a frecvenţei elevilor

Lunar

5.

Monitorizarea testării iniţiate şi a celor pe parcurs
(sumative) pentru urmărirea progresului şcolar

Lunar

2.ORGANIZARE
5.
6.
7.

3.CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

4.CONTROL/
EVALUARE

Octombrie
2017
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Permanent
Permanent

6.
1.

Întocmirea Registrului de Riscuri pe compartimente
Analiza semestrială şi anuală a întregii activităţi
desfăşurate

Semestrul I/II
Anual/semest
rial

2.

Întocmirea documentaţiei necesare pentru susţinerea
examenelor naţionale; înscrierea în clasa a IX-a

Conform
Graficului

3.

4.
5. IMPLICARE/
PARTICIPARE

1.

6.FORMARE /
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ
ŞI PERSONALĂ

1.

Întocmirea documentelor şi a rapoartelor tematice
curente şi speciale solicitate de ISJ, CCD, MEN şi alţi
parteneri educaţionali
Arhivarea şi păstrarea documentelor şcolare
Participarea tuturor cadrelor didactice la activităţile
desfăşurate de ISJ, CCD, MEN în cadrul programului
de formare continuă
Numirea comisiilor din şcoală
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Permanent

Conform
termenelor
Permanent

Septembrieoctombrie
2017

Directori,
Responsabili CM,
Profesori, Diriginţi
Consiliul de administraţie,
Consiliul profesoral
Directori,
Bibliotecar
Directori,
Responsabili CM
Directori/Comisia orar
Directori,
Resp. CM, CEAC
Consilierul educativ
Resp. CM
Cadre didactice
Directori
ResponsabilCEAC
Director adjunct,
Responsabili CM/CEAC
Responsabili compartimente
Directori,
Consiliul de administraţie
Consiliul profesoral
Directori, Secretariat, Diriginţi
cls. XII –
comisie înscriere clasa a IX-a
Directori
Secretariat

Programele aprobate de MENCS pentru
examenul de bacalaureat
Dosarele comisiilor metodice
Setul complet de manuale pentru
fiecare elev
Dosarele comisiilor metodice
Orarul şcolii
Plan de asistenţe la ore şi fişe de
asistenţă
Participarea elevilor la aceste concursuri

Numărul de note în catalog în
conformitate cu regulamentele în vigoare
Modele de teste pe discipline/ nivel de
învăţământ
Rapoartele CM privind progresul şcolar
Analiza şi evaluarea zonelor de risc
Raport anual – an şcolar precedent
Raport semestrial – sfârşit de semestru
Dosarele de înscriere ale absolvenţilor
claselor a XII a şi a VIII-a
Documente elaborate conform
standardelor şi în termenele solicitate

Directori, Secretariat

Conform nomenclatorului arhivistic

Directori
Responsabil perfecţionare şi
formare continuă
Consiliul de administraţie,
Consiliul profesoral,
Director, Director adjunct

Certificate/adeverinţe care atestă
participarea la aceste stagii
Componenţa comisiilor de lucru în anul
şcolar 2017-2018
Funcţionarea corespunzătoare a comisiilor
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DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE
FUNCŢIA

Nr.
crt.
1.
2.

l. PROIECTARE

3.
1.

2.ORGANIZARE

2.
3.

1.

2.
3.

Elaborarea planului de şcolarizare în concordanţă cu
strategia de dezvoltare şi dotarea materială a şcolii
Elaborarea proiectului de încadrare în conformitate cu
structura planului de şcolarizare şi a planului cadru de
învăţământ
Solicitarea continuităţii activităţii didactice pentru
profesori cu gr. I aflaţi la limita de vârstă
Constituirea claselor a IX a, a XI a pe baza opţiunilor
şi a cererilor de înscriere
Repartizarea pe clase a elevilor transferaţi conform
RIOF 2017
Realizarea consilierii şi orientării şcolare a elevilor
Încadrarea personalului didactic conform planului
cadru şi prevederilor statutului personalului didactic
privind norma didactică
Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu profesori
calificaţi
Repartizarea profesorilor diriginţi la toate clasele

8.

Organizarea comisiilor metodice şi desemnarea
responsabilităţilor
Realizarea fişelor posturilor pentru personalul didactic
şi nedidactic
Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor cu părinţii pe
clase în vederea constituirii comitetelor de părinţi pe
clase
Constituirea Consiliului părinţilor pe liceu şi
stabilirea responsabilităţilor
Alcătuirea Consiliului Consultativ al elevilor

9.

Organizarea serviciului pe şcoală

4.
5.
3.CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

ACŢIUNI

6.

7.

Revizuirea şi actualizarea Regulamentului intern de
organizare şi funcţionare
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TERMEN
Conform
termen dat ISJ
Conform
grafic ISJ
Conform
termen ISJ
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Permanent

Septembrie
2017
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Septembrie
2017
Octombrie
2017
Octombrie
2017
Noiembrie
2017
Octombrie –
Noiembrie
2017
Septembrie
2017
Semestrul I

RESPONSABILI
Directori,
CP, CA
Directori,
Consiliul de administraţie
Secretariat
Directori, CA,
Secretariat
Directori,
Secretariat
Consiliul de administraţie
Director/secretariat
Directori, diriginţi
Consilier educativ
Psiholog şcolar
Director

Director
Director,
CP /CA
Directori,
CP /CA
Director,
Secretariat
Directori,
Responsabili CM
diriginţi
Directori
Diriginţi
Director adjunct
Responsabil Liga elevilor

MATERIALE/DOCUMENTE
Proiectul planului de şcolarizare în
conformitate cu planul şcolar judeţean
Corectitudinea proiectului de încadrare cu
personal didactic, respectând legislaţia în
vigoare
Adrese către I.S.J.
Formaţiunile de lucru la clase respectând
ierarhia şi solicitările
Formaţiunile de lucru la clase
Planificarea orelor de dirigenţie/consiliere

Documente oficiale întocmite în
conformitate cu metodologia MEN
Decizii ISJ; Cadre didactice calificate la
toate disciplinele
Decizii ale Consiliului de administraţie
Funcţionarea eficientă a comisiilor
metodice
Fişele postului
Graficul şi procesele verbale ale
şedinţelor
Procesul verbal
Procesul verbal

Director adjunct

Grafic - serviciul pe şcoală

Directori,
CA/CP

Corelarea RIOF cu ROFUIP şi cu
hotărârile CA, CP
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11.
12.
13.
1.
2.
4. CONTROL/
EVALUARE

3.

4.

5. MOTIVARE

Întocmirea Registrului Riscurilor pe departamente/
compartimente
Verificarea corectitudinii încheierii mediilor
semestriale şi anuale
Evaluarea anuală a personalului didactic şi nedidactic
din subordine
Întocmirea documentelor, rapoartelor tematice
curente şi speciale solicitate de ISJ, MEN, CCD,
autorităţi locale
Întocmirea documentelor legale privind
managementul resurselor umane: cataloage,
registre matricole, foi matricole, condici de
prezenţă, cărţi de muncă
Arhivarea şi păstrarea documentelor oficiale privind
elevii şi personalul unităţii şcolare

Semestrul I
Semestrul I

Septembrie
2017

Directori,
Secretariat

Documentele şcolare completate şi
verificate în conformitate cu legislaţia în
vigoare

Conform
termenelor
legale
Permanent

Directori
Secretariat

Registrul de arhivare a documentelor
Nomenclatorul arhivistic

Responabil Comisia CMI,
CA/CP

Proceduri operaţionale pentru
implementarea
CMI la nivel de organizaţie
Documentele comisiilor

1.

Repartizarea echitabilă în conformitate cu
prevederile legale a stimulentelor materiale de tipul:
burse, premii, ajutoare

Lunar

1.

Asigurarea cadrului instituţional pentru
participarea personalului la procesul decizional prin
colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum,
Consiliul de administraţie şi Consiliul profesoral
Organizarea de întâlniri periodice ale elevilor cu
cadrele didactice, ale părinţilor cu cadrele didactice

Permanent

Încurajarea unei culturi organizaţionale care
să stimuleze comunicarea deschisă şi participarea
activă a factorilor interesaţi.
Formarea continuă prin participarea la cursuri
organizate de instituţiile abilitate

Permanent

3.

1.

2.

Consilierea elevilor privind orientarea şcolară şi
profesională
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Codul etic al şcolii
Proces verbal CA/CP
Analiza zonelor de risc

Directori,
Profesori/diriginţi
Directori
CA/Responsabili comisii
Directori,
Secretariat

Asigurarea cadrului instituţional pentru
implementarea Codului controlului intern managerial

2.

Directori, CA/CP
Responsabil comisie
Responsabili compartimentele

Semestrial
Anual
Conform
procedurii
Permanent

5.

6. IMPLICARE /
PARTICIPARE

7. FORMARE/
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ

Revizuirea şi actualizarea Codului Etic al Şcolii

Periodic

Permanent

Conform
planificării

Director, Comisia de stabilire
a burselor şcolare, a burselor
profesionale si
“Bani de liceu”
Consiliul profesoral
Consiliu de administraţie

Directori/Diriginţii
Consilier educativ
Psiholog şcolar
Directori
Cadrele didactice
Consilierul educativ
Responsabilul comisiei de
perfecţionare şi de formare
continuă
Director educativ,
Diriginţi

Cataloage
Fişele de evaluare a personalului
Rapoarte, procese verbale elaborate la
termen

Procesele verbale de la consiliul
profesoral şi consiliul de administraţie
Procese verbale
Plan de activitate
Plan managerial
PAS
Adeverinţe de participare la stagii de
perfecţionare
Parteneriate
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8. FORMAREA
GRUPURILOR/
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR
9. NEGOCIEREA/
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

3.

Participarea la programe de (auto)formare continuă în
managementul educaţional

1.

Încurajarea unei culturi organizaţionale care să
stimuleze comunicarea la nivelul claselor, cadrelor
didactice
Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a
potenţialelor conflicte cu sau între elevi, cadre
didactice, părinţi, conducere

1.

Program de
perfecţionare
ISJ, CCD.
Permanent

Permanent

Directori,
Responsabili comisii
metodice
Cadrele didactice

Directori, CP/CA /Diriginţi
Responsabil comisie violenţă

Adeverinţe / Atestate

Planificări dirigenţie
Comunicare şi transparenţă în luarea
deciziilor
Respectarea legislaţiei
Evitarea conflictelor
Procese verbale

DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE
FUNCŢIA

Nr.
crt.
1.
2.

3.
l. PROIECTARE
4.
5.
1.
2.

3.
2.ORGANIZARE

4.

ACTIUNI
Elaborarea proiectului planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2018-2019
Elaborarea programului de inspecţii şi
interasistenţe şi valorificarea fişelor de evaluare a
activităţii didactice
Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici,
ai altor unităţi şcolare şi autorităţi locale
Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul şcolar
2018-2019
Elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi
activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii
Întocmirea situaţiilor cu necesarul de lucrări, de
reparaţii şi modernizări în anul calendaristic 2018
Desfăşurarea activităţilor metodice prin
organizarea de lecţii demonstrative în cadrul
catedrelor, editarea de materiale metodice de
specialitate
Elaborarea unor programe speciale: de stimulare a
elevilor cu performanţe în vederea participării la
concursuri şcolare şi extracurriculare, de întărire a
ordinii şi disciplinei, de participare la realizarea
revistelor şcolare
Elaborarea planurilor strategice privind măsurile
de îmbunătăţire a calităţii
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TERMEN
Ianuarie 2018
Octombrie
2017
Conform
planificărilor
Aprilie-Mai
2018
Permanent

RESPONSABILI
Directori
CA/CP
Directori,
Responsabili CM

MATERIALE/DOCUMENTE
Proiectul fundamentat al planului de
şcolarizare
Graficul de asistenţe
Planul de activităţi al comisiilor metodice
Fişe de evaluare
Invitaţii, fişe, pliante, mediatizări în massmedia
Participarea la târgul de oferte educaţionale
Oferta educaţională a şcolii
Baza de date şi informaţii privind calitatea
serviciilor educaţionale furnizate
Raportul întocmit de administrator în
funcţie reparaţiile necesare
Planurile de activitate ale comisiilor
metodice
Materiale elaborate de cadrele didactice

Decembrie
2017
Permanent

Directori, Resp. CM,
Consilier educativ
Directori,
Responsabilii CM
CEAC
Directori
Directori, CA
Contabil şef/Administrator
Responsabili CM

Permanent

Profesori implicaţi

Proiecte
Rapoarte de activitate
Reviste şcolare

Semestrul I

Membrii CEAC

Planuri anuale operaţionale, Raport de
autoevaluare instituţională
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5.
6.

7.

Îmbunătăţirea fondului de carte al bibliotecii

8.

Aplicarea Legii nr.1/2011 cu modificările în
vigoare
Organizarea şedinţelor - lectoratelor cu părinţii,
dezbateri pentru prezentarea noii legislaţii din
domeniul învăţământului.
Popularizarea rezultatelor obţinute de elevi la
examene, olimpiade, concursuri locale, judeţene,
interjudeţene, naţionale şi internaţionale

9.

10.

3. CONDUCEREA
OPERAŢIONALĂ

1.

4. CONTROL/
EVALUARE
5. MOTIVARE

1.
1.

1.
6. IMPLICARE /
PARTICIPARE
2.
7. FORMARE/
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ
8. FORMAREA
GRUPURILOR/
DEZVOLTAREA
ECHIPELOR
9. NEGOCIEREA/
REZOLVAREA
CONFLICTELOR

Protocoale şi convenţii încheiate cu Poliţia,
Pompierii, Jandarmeria, AJOFM
Desfăşurarea activităţilor educaţionale cuprinse în
calendarul ISJ MM

1.

1.

1.

Încadrarea personalului didactic conform planului
cadru şi prevederilor statutului personalului
didactic privind norma didactică
Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe comisii
metodice şi în consiliul de administraţie
Asigurarea condiţiilor pentru cei ce doresc
obţinerea participării la diverse cursuri
de formare/perfecţionare
Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale la
activităţile festive ale şcolii - deschiderea
anului şcolar, Târgul ofertelor, simpozioane,
proiecte educative, activităţi extraşcolare
Prezentarea ofertei educaţionale
Participarea cadrelor didactice la cercurile
metodice, la cursurile de perfecţionare organizate
de CCD şi consiliile profesorale
Constituirea comisiilor metodice, a comisiilor
permanente şi a celor temporare
Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a
potenţialelor conflicte cu reprezentanţii
autorităţilor locale şi cu cei ai furnizărilor de
servicii

Planul de Acţiune al Şcolii – 2017-2018

Anual
Conform
calendarului
Periodic
Permanent
Conform
graficului

Directori

Proiecte încheiate cu partenerii sociali

Directori
Consilier educativ
Profesori implicaţi
Directori
Contabil şef/Bibliotecar
Directori
CA/CP
Directori
Diriginţi

Invitaţii,
Programul acţiunilor,
Participarea elevilor la aceste activităţi
Registrul de inventariere al cărţilor
Procese verbale de la şedinţe
Diseminarea corectă a tuturor informaţiilor
privind legislaţia şcolară
Mediatizare mass-media/Reviste şcolare
Site-ul şcolii

Permanent

Directori
Cadre didactice

Septembrie
2017

Directori

Documente oficiale întocmite în conformitate
cu metodologia MENCS

Directori
Responsabili CM
Directori/Responsabil
comisie de perfectionare şi
formare continuă
Directori
Cadre didactice

Diagnoza corectă a situaţiei actuale
Plan de măsuri eficiente
Cereri de înscriere

Directori/
Cadre didactice
Directori

Panouri publicitare /Pliante
CD cu oferta educaţională
Adeverinţe de perfecţionare
Procese verbale ale CP

Directori
CA/CP

Proces verbal Consiliul profesoral
Proces verbal Consiliul de administraţie

Directori
Contabil şef

Comunicare eficientă cu autorităţile locale şi
furnizorii de servicii

Periodic
În funcţie de
solicitări
Ocazional

Aprilie –Mai
2018
Program CCD
grafic şedinţe
CP
Octombrie
2017

Permanent

Invitaţii pentru reprezentanţii comunităţii
locale
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3.3. Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei oferite pentru anul şcolar 2017-2018
Activităţi de îmbunătăţire a calităţii
Nr.
crt.
1.

Nume

Tip
activitate
3,3

Obiective

Dată
început
30.10.2017

Dată
sfârşit
22.06.2018

Dată
început
1.11.2017

Dată
sfârşit
31.05.2018

Implicarea elevilor şi a
1.Descoperirea laturii artistice a elevilor.
cadrelor didactice în
2.Implicarea elevilor si in alte activităţi
decât cele şcolare.
activităţi
extracurriculare
3.Formarea unor deprinderi şi obiceiuri.
Responsabilităţi: Conducerea unitatii scolare;Consilierul educative;Coordonator Comisia Diriginţilor; Dirigintii
claselor
Indicatori realizare:
Obiecte confecţionate în cadrul proiectelor.
Portofoliu cu fotografii din cadrul activităţilor realizate.
Detalii: Organizarea de activităţi extraşcolare specifice perioadei. Conceperea unor proiecte educationale pe diferite
teme.
2.
Implicarea activă a
4,6
Îmbunătăţirea continuă a calităţii la
31.10.2017
31.08.2018
personalului unităţii
nivelul unităţii şcolare prin mai buna
implicare a personalului şcolii şi a
şcolare în procesul de
îmbunătăţire continuă a
beneficiarilor educaţiei
calităţii
Responsabilităţi: Managerii coordonează întreaga activitate şi solicită întregului personal al untiăţii implicarea.
Directorul adjunct monitorizează activitatea de predare-învăţare. CEAC analizează rapoartele, colectează dovezile,
elaborează raportul de autoevaluare, planul de îmbunătăţire, cu consultarea factorilor interesaţi.
Indicatori realizare: Analiza SWOT, raportul de autoevaluare, planul de îmbunătăţire, RAEI.
Detalii: Elaborarea planurilor de activitate ale catedrelor şi compartimentelor ţinând cont de prioritatea privind
îmbunătăţirea calităţii la nivel de unitate şcolară, realizarea activităţilor propuse şi elaborarea cu responsabilitate a
rapoartelor de activitate.
3.
Corelarea proiectelor
2
Elaborarea de proiecte care să surprindă
12.02.2018
25.05.2018
didactice cu stilurile de
conexiunea dintre metodele didactice şi
învăţare ale elevilor
stilurile de învăţare ale elevilor
Responsabilităţi: Directori; Responsabil arie curricular; Profesorul monitorizat
Indicatori realizare:
- Proiectele de lecţie
Detalii:
Evaluarea modului de adaptare a proiectului didactic la stilurile de învăţare ale elevilor
Activităţi de
4.
Creşterea prestigiului şcolii şi
promovare a colegiului
atragerea de elevi dornici să studieze
în unităţi de învăţământ
în
gimnaziale
cadrul colegiului .
Responsabilităţi: Conducerea Colegiului; Cadre didactice; Elevi
Indicatori realizare: Realizarea planului de şcolarizare
Detalii: Crearea de materiale pentru promovarea şcolii.
Promovarea colegiului cu ajutorul elevilor şi a cadrelor didactice în vederea formării claselor propuse în planul de
şcolarizare .
Activităţi de evaluare internă
Nr.
crt.
1.

Nume
Evaluarea calităţii
corpului profesoral

Tip
cercetare
Observaţie
direct a
metodei
pedagogice

Obiective
Îmbunătăţirea calităţii procesului
instructiv-educativ

Responsabilităţi: Membrii CEAC şi cadrele didactice evaluate
Indicatori realizare: Minim 15 cadre didactice vor fi evaluate la clasă şi vor fi verificate portofoliile.
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Aspecte reţinute: Va fi evaluată activitatea cadrelor didactice la clasă.
2.
Monitorizarea
Formarea
Scăderea cu 5-10% a numărului elevilor
16.10.2017
22.06.2018
absenţelor şi
individuală
care părăsesc timpuriu şcoala.
prevenirea părăsirii
adaptivă
Reducerea absenteismului cu 5% faţă de
timpurii a şcolii
pentru elevi
anul şcolar 2016-2017
din grupuri
vulnerabile
Responsabilităţi: Consilierul educativ, diriginţi, comisia CEAC
Indicatori realizare: Numărul absenţelor şi plecărilor elevilor lunar, semestrial şi anual. Numărul activităţilor cu
părinţii şi partenerilor sociali pe această temă.
Aspecte reţinute: Monitorizarea permanentă, responsabilă a absenţelor, colaborarea permanentă cu părinţii sau tutorii
elevilor pot duce la obţinerea obiectivelor propuse.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducerea absenteismului şcolar în rândul elevilor;
Îmbunătăţirea ritmicităţii notării;
Revizuirea documentaţiei CEAC în funcţie de noile recomandări;
Revizuirea periodică a ofertei educaţionale a şcolii;
Achiziţionarea de noi volume pentru mărirea fondului de carte a bibliotecii.
Folosirea de către cadrele didactice a unei game variate de strategii, pentru a răspunde stilurilor de
învăţare individuale; selectarea unei game variate de resurse/materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de
diferitele nevoi ale elevilor;
Încurajarea elevilor în a-şi însuma responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare;
Monitorizarea eficacităţii programelor de învăţare şi a altor servicii oferite de unitatea şcolară, prin
compararea cu buna practică din domeniu;
Diseminarea activităţilor şcolii la nivelul Consiliului consultativ al elevilor şi obţinerea feedback – ului
din partea elevilor – scop – implicarea elevilor la viaţa şcolii;
Participarea unităţii de învăţământ la proiecte realizate la nivel local, naţional sau internaţional;
Dotarea cu tehnologie informatică şi de comunicare;
Identificarea celor mai eficiente metode de evaluare formativă;
Implicarea unui număr mai mare de cadre didactice în elaborarea de programe, manuale, auxiliare
curriculare, suporturi de curs;
Urmărirea inserţiei profesionale a fiecărei promoţii de absolvenţi – scop – monitorizarea traiectului
profesional al absolvenţilor;
Optimizarea procedurilor de evaluare a învăţării.
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Capitolul IV. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1. Organizarea procesului de consultare pentru elaborarea PAS

În vederea elaborării prezentului plan de acţiune al şcolii procesul de consultare s-a desfăşurat după cum
urmează:
Septembrie 2017:
• consultarea personalului didactic prin şefii de catedră cu privire la: ce doreşte şcoala în viitor, care este şi
va fi rolul şcolii în cadrul comunităţii locale şi judeţene, etc.;
• consultarea PRAI şi PLAI 2013/2020 – revizuite;
• consultarea datelor colectate de la Direcţia de Statistică Maramureş, AJOFM, Primăria Baia Mare;
• consultarea agenţilor economici;
• consultarea materialelor de analiză prezentate de catedre şi comisii de lucru Octombrie – 2017 revizuire
PAŞ;
• elaborarea planurilor operaţionale pe anul şcolar 2017 / 2018, monitorizarea şi evaluarea;
• prima evaluare a rezultatelor se realizează cu ocazia şedinţei de analiză a rezultatelor obţinute în anul
şcolar precedent, prin şedinţa Consiliului Profesoral;
• evaluarea rezultatelor la nivelul fiecărei catedre;
• Consiliul de Administraţie va evalua lunar implementarea acţiunilor pe baza informărilor din partea
persoanelor responsabile cu desfăşurarea acţiunilor;
• în funcţie de efectul acţiunilor şi rezultatele obţinute se vor revizui planurile operaţionale;
• persoanele responsabile conform planurilor operaţionale, vor întocmi semestrial rapoarte către director
menţionând progresul realizat şi termenele la care se vor realiza acţiunile;
• Persoana care va înregistra rezultatele va fi directorul adjunct.
4.2. Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a PAS

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului
profesoral, ale catedrelor;
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie,
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
• revizuire periodică şi corecţii;
• se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compara
cu rezultatele aşteptate;
• se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, formativă,
sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii -formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării
profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);
• se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp;
• se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu
responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;
• se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;
• se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin
intermediul reuniunilor de bilanţ.
Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional.
Rezumând, această activitate este sintetizată în tabelul următor:

Nr.
crt.

Acţiune

Etape

Persoane
responsabile

Participanţi

Termen

1.

Consultare

Discuţii care să ofere informaţii în
vederea întocmirii planului

Grupul de lucru
desemnat prin
decizia directorului

Părinţi/ Elevi
Personalul şcolii
Cadre didactice
C.A.
Inspectori de specialitate

Octombrie
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2.

Monitorizare

3.

Revizuirea

Controlarea implementării
acţiunilor.
Măsurarea efectului acestor
acţiuni.
Revizuirea acţiunilor în lumina
progresului realizat.
Raportarea progresului înregistrat
managerilor, personalului şi altor
factori interesaţi
Folosirea constatărilor şi
concluziilor în vederea
reactualizării continue a planului
Întocmirea planului operaţional
pentru anul şcolar 2017-2018

Manageri
C.A.
Comisia pentru
evaluarea şi
asigurarea calităţii

Manageri
CA

Agenţii pentru ocuparea
forţei de muncă
Angajatori/ Angajaţi
Personalul
didactic
Elevi

Personalul
didactic
Elevi

Permanent

Septembrie

4.3. Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Acţiuni
monitorizate

Persoane responsabile

Persoane implicate

Acţiunile
pentru
Prioritatea 1

Director Todoruţ Victor
Director adjunct Orha Ioan

Acţiunile
pentru
Prioritatea 2

Director /director adjunct
Membrii comisiei pentru
evaluarea şi asigurarea
calităţii

Acţiunile
pentru
Prioritatea 3

Director /director adjunct
Consilier educativ
Responsabil comisie pentru
consiliere şi orientare
profesională

Agenţi economici
Şefi catedre tehnice
Membri comisiei CDL
Membri Consiliului de
Administraţie
Şefii de catedre
Cadre didactice
Personal didactic
auxiliar
CEAC
Psiholog şcolar
Şefii de catedre
Diriginţii

Acţiunile
pentru
Prioritatea 4

Director Todoruţ Victor
Director adjunct Orha Ioan
Consilier educativ
Responsabil comisie formare
Director Todoruţ Victor
Director adjunct Orha Ioan
Consilier educative/ Diriginţii
Psiholog şcolar

Psiholog şcolar
Profesori
Diriginţii
Serviciul contabilitate
Profesorii
Elevii
Părinţii
Poliţia de proximitate

Director Todoruţ Victor
Director adjunct Orha Ioan
CEAC

Profesorii
Elevii
Părinţii

Acţiunile
pentru
Prioritatea 5
Acţiunile
pentru
Prioritatea 6

Director,
prof. Todoruţ Victor
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Frecvenţa
monitorizării
şi
datele întâlnirilor
de analiză
Lunar C.A.
Ianuarie 2018
Martie 2018
Mai 2018
Iunie 2018
Decembrie 2017
Martie 2018
Iunie 2018

Semestrial
Decembrie 2017
Iunie 2018

Periodic

Înregistrarea rezultatelor

Şcoli generale
Agenţi economici
Comunitate Locală
Presa
Rapoarte de monitorizare
periodică
Rapoarte activitate catedre şi
comisii
Propuneri de îmbunătăţire
Procese verbale ale şedinţelor
comisiei
Dosarul consilierului educativ
Contracte / parteneriate
Burse
Cursuri de formare
Monitorizarea elevilor

Permanent

Procese verbale
Proiecte
Parteneriate
Monitorizare absenţe

Permanent

Programe de învăţare
individualizate
Exemple de bună practică
Fişe de observare a lecţiilor
Grafic utilizare AEL

