COLEGIUL TEHNIC TURDA

Partea I
I.

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

: Contextul

STABILIREA SCOPULUI

I.1. Viziunea:
Viziunea scolii este de promovarea valorii în mod explicit şi eficient prin obiective
clare , programe şi activităţi utilizând mijloacele adecvate şi armonizând toţi factorii implicaţi
în educaţie pentru ca elevii să-şi atingă potenţialul maxim ca indivizi şi membrii ai societăţii.

Misiunea:
În vederea atingerii viziunii enunţate, şcoala este văzută ca centru de resurse şi servicii
educaţionale pentru comunitate, de unde misiunea şcolii este:
Asigurarea de oportunităţi pentru acumularea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi care
să permită elevilor adaptarea autonomă la o comunitate în continuă schimbare.
crearea cadrului în care elevii sunt încurajaţi să se responsabilizeze şi să-şi dezvolte
competenţe de analiză sinteză şi transfer a cunoştinţelor şi deprinderilor în situaţii
contextuale noi.
Încurajarea elevilor în dezvoltarea valorilor morale, a spiritului de echipă, care privesc o
conduită personală, responsabilă, tolerantă, grijă şi atenţie faţă de ceilalţi, faţă de familie şi
comunitate
găsirea celor mai adecvate forme, metode, procedee pentru valorificarea potenţialului
tehnico-aplicativ, în vederea educării elevilor în spiritul recunoaşterii şi preţuirii propriilor
realizări pe plan şcolar şi exterior.
formarea, diversificarea şi adâncirea pregătirii tehnice în general, cea de specialitate în
special pentru atingerea performanţei şi excelenţei specifice dimensiunilor europene.
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Obiectivele instituţiei rezultate din misiunea propusa
Având în vedere situaţia specifică a Colegiului Tehnic Turda, şi ţinând cont de contextul
Reformei învăţământului , obiectivele acestuia sunt:
Reconsiderarea educaţiei ca factor strategic al dezvoltării de perspectivă
Şcoala ca instituţie strategică şi factor de multiplicare şi dezvoltare a resurselor, va avea drept
finalitate modelarea multidimensională şi anticipativă a factorului uman, formarea şi reformarea
resurselor umane ale viitorului, în sensul încorporării componentelor intelectuale, de gândire şi
creaţie de calitate.
Implementarea si dezvoltarea unei politici educaţionale viabilă în cadrul Colegiului Tehnic
Turda, aceasta constituindu-se ca o prioritate naţională; o politică, concepută ca sistem deschis şi
democratic, bazat pe valori ştiinţifice, culturale şi morale, formativ şi informativ, prin acţiunea
concertată a tuturor factorilor educaţionali.
Îmbunătăţirea calităţii demersului educaţional
Echipa pedagogică, în funcţie de resurse, de competenţe va determina modalităţi prin care li se
vor permite elevilor activităţi de învăţare în ritmul lor, li se va da posibilitatea să-şi realizeze
bagajul de cunoştinţe necesare şi să cunoască finalităţile specifice profilului, să observe modul în
care aceste activităţi se pot îmbunătăţi, dezvolta şi aplica, concretizând în felul acesta ideea unei
pedagogii adaptate dificultăţilor de ordin socio - cultural sau a obţinerii de performanţă.
Monitorizarea modului cum este organizat şi cum se desfăşoară procesul de învăţământ în
Colegiul Tehnic Turda, care sunt măsurile ce se impun în vederea creşterii eficienţei acestuia,
modul în care se evaluează raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate şi modul cum
se corectează rezultatele în sensul dorit. Realizarea unor programe dedicate tinerilor capabili de
performanta atat la materiile cuprinse prin orele de excelenta cat si la celelalte materii. (obiectiv
preluat partial din Planul Managerial al ISJ Cluj)
Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate foarte bune la examenele naţional. Să se proiecteze, să se planifice, să se
programeze activitatea managerială a Colegiului Tehnic Turda, să se amelioreze continuu calitatea
prestaţiei didactice, deschiderea ofertei educaţionale spre nevoile comunităţii, să se proiecteze
activităţile conform documentelor reglatoare ale domeniului de curriculum (obiectiv preluat partial
din Planul Managerial al ISJ Cluj)
Realizarea unei autentice armonii între cultura generală, de specialitate şi cea
profesională la nivelul performanţei formative
a societăţii postindustriale,
informatizate. Dezvoltarea capacităţii de anticipare şi adaptare la schimbare pentru
progres psiho-social şi integrare .
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Obiectivul poate fi concretizat prin oferta şcolii, în cadrul căreia curriculumul la decizia şcolii sa
fie adaptabil cerinţelor şi necesităţilor elevilor, astfel încât aceştia să poată accede la informaţie,
să poată avea relaţii de parteneriat cu elevii din alte şcoli similare din ţară sau străinătate etc.
Adaptarea profilelor şcolii la necesităţile economiei de piaţă. Dezvoltarea caracterului
prospectiv şi permanent al educaţiei.
Flexibilitatea, responsabilitatea şi vizionarismul în noua politică educaţională a şcolii sunt
condiţiile vitale pentru o şcoală modernă.
Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor
rezultate foarte bune la examenele naţional. Să se proiecteze, să se planifice, să se programeze
activitatea managerială a Colegiului Tehnic Turda, să se amelioreze continuu calitatea prestaţiei
didactice, deschiderea ofertei educaţionale spre nevoile comunităţii, să se proiecteze activităţile
conform documentelor reglatoare ale domeniului de curriculum (obiectiv preluat partial din Planul
Managerial al ISJ Cluj)
Creşterea abilităţilor generale
Dezvoltarea competentelor de comunicare, (inclusiv intr-o limba straina), dezvoltarea gandirii
critice, abilitatilor antreprenoriale si manageriale, dezvoltarea spiritului de echipa, a abilitatilor
de management a timpului si de management de proiect, conduita civica şi morală.
Asigurarea comunicarii cu alte instituţii partenere astfel încât să se asigure accesul la toate
informaţiile necesare pentru înţelegerea şi participarea la actul educaţional. Colaborarea deschisă
şi permanentă cu mass-media (obiectiv preluat partial din Planul Managerial al ISJ Cluj);
Coordonarea activităților conform compartimentelor din organigrama școlii
Coordonarea activitatilor compartimentale din organigrama şcolii, să se valorifice conlucrarea
directorului şi a directorului adjunct cu compartimentele şi cu factorii externi. Intensificarea
colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii culturale şi
sportive, cu sindicatele şi agenţii economici (obiectiv preluat partial din Planul Managerial al ISJ
Cluj);

Organizarea si desfasurarea activităţilor de formare continuă a cadrelor
didactice
Organizarea si desfasurarea activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, astfel încât
acestea să fie cuprinse în cât mai multe activităţi de perfecţionare, evitându-se posibilitatea de
plafonare şi şablonare a activităţilor la clasă. Pregătirea profesională a cadrelor didactice,
asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională. (obiectiv preluat din
Planul Managerial al ISJ Cluj);
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Pentru atingerea acestor obiective, este necesară o evaluare a instituţiei de învăţământ.
Evaluarea, nu înseamnă doar a căuta fapte cantitative sau a căror latura cantitativă este evidentă şi
direct accesibilă, ci a descoperi, a dezvălui cantitatea şi relaţia cantitativă latentă, ascunsă sau
mascată în complexitatea calitativă şi în dinamica complexă a necesităţii şi întâmplării, a regulei şi
excepţiei, a varietăţii şi constanţei ce caracterizează fenomenul educaţional.
Prin utilizarea analizei SWOT , s-au formulat, ca si diagnoză generală , anumite concluzii
din care reies anumite bariere (organizaţionale, informaţionale, relaţionale şi individuale), a
existenţei unor inerţii (unele cu intensităţi si forme diferite de la un profesor la altul), o insuficientă
coordonare a eforturilor tuturor instituţiilor implicate în promovarea reformei (partener social,
societăţi economice, societatea civilă) de unde nevoia de a da mai multă coerentă şi eficienţă
procesului educativ, o evaluare a rezultatelor acestuia.
Aceste constatări conduc spre motivaţia strategiei şcolare susţinute de posibilele răspunsuri
la întrebările DE CE ? (din necesitatea configurării unui sistem managerial dinamic si realist,
capabil să identifice şi să propună soluţii concrete) şi CUM ? (prin antrenarea efectivă a resurselor
instituţionale şi a competenţelor profesionale existente în scoală, formarea lor în ideea construirii
unei echipe de specialişti care să proiecteze şi să coordoneze strategia locală).

II.

PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Întreaga activitate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu Legea învăţământului
nr. LEN nr. 1, Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic şi care reglementează
funcţiile, competenţele, responsabilităţile şi obligaţiile personalului didactic de predare şi de
instruire practică şi ale personalului didactic auxiliar, a Ordinului Comun al M.A.P nr. 4703, M.I
nr. 349 şi M.C nr. 5016/2002, a tuturor hotărârilor, ordinelor şi precizărilor transmise de M.E.C. şi
I.S.J. care duc la instituţionalizarea şi aplicarea reformei în învăţământ.

Tipuri de învăţământ existente în cadrul Colegiul Tehnic Turda:
Liceu zi
Liceu frecvenţă redusă
Şcoală postliceală
Şcoală de maiştri
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Structura de bază a instituţiei: niveluri de pregătire, profiluri/domenii şi calificări profesionale,
pe ani de studii, avizat de ISJ şi CLDPS
LICEU – ZI , FILIERA TEHNOLOGICĂ,
CICLUL INFERIOR

Profilul
Tehnic
Tehnic
Servicii
Tehnic
Tehnic
Servicii

Calificarea profesională
Tehnician electronist
Tehnician proiectant CAD
Tehnician în activităţi economice
Tehnician proiectant CAD
Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician în activităţi economice

Anul
de
studii
IX
IX/1
IX/2
X
X
X

LICEU – ZI , FILIERA TEHNOLOGICĂ,
CICLUL SUPERIOR

Profilul
Tehnic
Tehnic
Servicii
Servicii
Tehnic
Tehnic
Tehnic
Servicii

Calificarea profesională
Tehnician în transporturi
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician în administraţie
Tehnician în activităţi economice
Tehnician mecatronist
Tehnician electrician electronist auto
Tehnician designer vestimentar
Tehnician în administraţie

Anul
de
studii
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII

LICEU – SERAL , FILIERA TEHNOLOGICĂ,
CICLUL INFERIOR

Profilul

Calificarea profesională

Tehnic
Tehnic

Tehnician designer vestimentar
Tehnician designer vestimentar

Tehnic

Tehnician Chimist de laborator
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LICEU – SERAL , FILIERA TEHNOLOGICĂ,
CICLUL SUPERIOR
Anul
de
studii
XI
sem II
XI
XII
XIII

Calificarea profesională

Profilul
Tehnic

Tehnician Chimist de laborator

Tehnic
Tehnic
Tehnic

Tehnician in transporturi
Tehnician in transporturi
Tehnician Chimist de laborator
ŞCOALĂ PROFESIONALĂ

Domeniul
(grupe de
calificări
profesionale)
Mecanic
Mecanic
Mecanic

Calificarea profesională

Anul de studii

Mecanic Auto
Mecanic Auto
Mecanic Auto

IX
X
X

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ

Domeniul
(grupe de calificări
profesionale)
INFORMATICĂ
INFORMATICĂ

Calificarea profesională
Analist programator
Analist programator

Anul
de
studii
I
II

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI
Domeniul
(grupe de calificări profesionale
TRANSPORTURI
TRANSPORTURI
Constructii Instalatii si Lucrari publice
Constructii Instalatii si Lucrari publice

Calificarea profesională
Maistru electromecanic auto
Maistru electromecanic auto
Maistru instalator in constructii
Maistru instalator in constructii
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Evoluţia instituţiei şcolare
În perioada 1921-1922 s-a înfiinţat în Turda Fabrica de Sticlărie, datorită oportunităţii
gazeificării oraşului Turda pentru prima dată în Europa. Deoarece, la această fabrică lucrau în
majoritate specialişti străini se impunea înfiinţarea unei şcoli pentru formarea, din elemente
autohtone a muncitorilor calificaţi în domeniul sticlăriei. Astfel în anul 1936 ia fiinţă şcoala de
ucenici sticlari, care funcţionează fără statut didactic în acest prim an şcolar într-o încăpere din
incinta întreprinderii.
Odată cu Reforma învăţământului din anul 1948, Ministerul Industriei Uşoare înfiinţează
Centrul Şcolar Profesional şi Tehnic Turda.
Modificări intervenite în timp (denumire, structură, niveluri de pregătire):
1936 – Şcoala de Meserii
1948 – Şcoala profesională de ucenici
- Şcoala Medie Tehnică Sticlă şi Ceramică Fină
1955 – Şcoala Tehnică de Meserii
- Grupul Şcolar Profesional Tehnic şi Tehnic de Maiştri
1970 – Şcoala Tehnică de Meserii
Grupul Şcolar Profesional Tehnic şi Tehnic de Maiştri
Şcoala de specializare postliceală
1974 - Liceul cu profil industrial: material de construcţii, mecanic
1990 – Grupul Şcolar pentru Industria Sticlei
1994 – Grupul Şcolar de Industria Sticlei se comasează cu Grupul Şcolar de
Construcţii de Maşini luând fiinţă Grupul Şcolar Industria Sticlei şi Construcţii de
Maşini.
2000 – Colegiul Tehnic Turda

III. REVIZUIREA SUCCESELOR OBŢINUTE PE
PARCURSUL ULTIMILOR ANI
III.1 Analiza rezultatelor obţinute din 2003 până în prezent
Activitatea Colegiului Tehnic Turda se caracterizează, in general, prin creşterea capacităţii
de abordare sistemică, prin intervenţie concertata si unitară în soluţionarea problemelor specifice,
printr-o atitudine reflexivă şi proactivă.
S-au avut în vedere următoarele repere: asigurarea coerenţei între strategia naţională a
procesului educaţional şi programele de dezvoltare elaborate la nivel judeţean şi local, colaborarea
cu autorităţile judeţene şi locale pentru sprijinirea instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea
calităţii educaţiei. S-a pus un deosebit accent pe colaborarea şi parteneriatele cu alte instituţii, agenţi
economici, ONG-uri, cu societatea civilă în general – ca beneficiară a educaţiei.
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1. Colaborare eficientă şi productivă cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu
autorităţile judeţene/locale şi cu Inspectoratul Şcolar Judeţean
2. Relaţii parteneriale cu universităţi, instituţii, ONG-uri
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Universitatea ,,Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Primăria municipiului Turda – Consiliul local
S.C. Sticla Turda S.A.
Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă
Fundaţia Caritabilă „Sfântul Daniel”
Stiftung hilfe fur kinder und alte menschen in Rumanien
Population Services International
Poliţia municipiului Turda

(Elveţia)

3. Educaţie de calitate şi pentru calitate

Rezultate obţinute în anul şcolar 2014-2015
Nr
Nivel
Cr Competiţio
nal
1

Faza
naţională

Premiul
obţinut
Premiul I

5

Premiul I

6

Premiul I

7

Premiul I

8

Premiul II

9

Premiul II

10

Premiul II

11

Premiul III

12

Mentiune

Concurs

Clasa

Elev premiat

SIMPOZION ,,
DISPONIBILITATI CREATIVE
IN LUME
CONCURSUL NATIONAL DE
MATEMATICA APLICATA
ADOLF HAIMOVICI
OLIMPIADA NATIONALA
VOLUNTARILOR
CONCURSUL NATIONAL
TEHNICO-STIINTIFIC ,,FII O
SAPTAMANA PROFESOR DE
STIINTE’’
CONSURS INTERJUDETEAN
,,APA-O PRIORITATE
MONDIALA’’

XII

ILEA GEORGE
CRISAN MIHAI

XII

DOGARI
NICOLAE

XII

MICLAUS
NICULINA
ILEA GEORGE

OLIMPIADA NATIONALA A
SPORTULUI SCOLAR
CONCURSUL NATIONAL
TEHNICO-STIINTIFIC ,,FII O
SAPTAMANA PROFESOR DE
STIINTE’’
CONCURSUL NATIONAL
,,TEHNIUM 2015’’

IX-XII

OLIMPIADA PROIECTELOR
DE MEDIU

XI
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XII

XI

COROIAN
GEORGE
MORAR
MIRCEA

XII

KADAR
STELIAN
STEFAN

XI

MARGINEAN
FLORIAN
FEURDEAN
DANIEL
FEURDEAN
DANIEL

COLEGIUL TEHNIC TURDA

13

Faza
judeţeană

Premiul I

14

Premiul I

15

Premiul I

16

Premiul I

17

Premiul II

18

Premiul III

19

Premiul III

20

Premiul III

21

Premiul III

22

Menţiune

23

Menţiune

24

Menţiune
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CONCURSUL NATIONAL DE
MATEMATICA APLICATĂ
ADOLF HAIMOVICI
CONCURSUL NATIONAL ,,
ALEGE ESTE DREPTUL TAU’’
OLIMPIADA NATIONALA A
SPORTULUI SCOLAR
OLIMPIADA PROIECTELOR DE
MEDIU

XII

CONCURSUL NATIONAL ,,
ALEGE ESTE DREPTUL TAU’’
OLIMPIADA DE ECONOMIC
ADMINISTRATIV COMERT
CONCURSUL NATIONAL ,,
ALEGE ESTE DREPTUL TAU’’
CONCURSUL NATIONAL ,,
ALEGE ESTE DREPTUL TAU’’
OLIMPIADA PROIECTELOR DE
MEDIU
Olimpiada interdisciplinară tehnică
- Mecanică
CONCURS REGIONAL
,,PREGATIM CARIERA’’

X

CAMPIONATUL NATIONAL
CROS – OLIMPIADA
NATIONALA A SPORTULUI
SCOLAR

IX

X

MARGINEAN
FLORIAN
DOGARI
NICOLAE
3)
BISCOS
VANESSA

IX-XII
XI

XII
XI
IX
XII
XII

FEURDEAN
DANIEL
MARGINEAN
FLORIAN
BISCOS
VANESSA
MOLDOVAN
DAIANA
KARSAI IOANA
VEINBERGER
ROVENA
KARSAI IOANA
SAVA BOGDAN
KADAR STELIAN
STEFAN
BERDIANU
LARISA, URSU
RALUCA, LUPU
LAURA
1)
BIRO
IONUT-

4. Participări tot mai numeroase în proiecte educaţionale şi de finanţare naţionale, europene
sau mondiale (PHARE, Banca Mondială, Consiliul Judeţean, Consiliul Local)

 EUROPE AT SCHOOL

PARTENERI:

•SIR MICHELANG Reffalo, Victoria,
Malta

•LATINA A H FRANCKE, Halle/Gaale,
Germany
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 ARION

ARION STUDY VISIT 15.10-DE
,,The changing roles of heads of schools’’
HAMBURG-GERMANY

 GRUNDTVIG
Grundtvig course 4-16.04.2004
„European project management”
Rostock - Germany
 COMENIUS 1.1 Proiect lingvistic

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL:
,,EXPLORING EUROPE”
ROMANIA & BELGIA
Program Comenius 1 derulat în perioada 20022004 (coordonat de prof. Marius Bozdog, prof.
Dumitru Mateescu). Programul s-a bucurat de un
real succes atât în România cât şi în Belgia.
Activităţile au fost diverse şi de mare interes.
Obiectivele proiectului au fost atinse în
întregime, chiar s-a depăşit cadrul acestora.

PROIECTUL BILATERAL
,,France – Roumanie en route pour l’Europe”
Colegiul Tehnic Turda si Liceul Jean Rondeau Saint-Calais
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Proiectul Caravana Carierei
Obiectivul principal al proiectului este asigurarea rutelor flexibile pentru tranzitia de la
scoala la viata activa in vederea cresterii gradului de ocupare pentru 3500 elevi viitori
absolventi din invatamantul preuniversitar.
Acest obiectiv va fi indeplinit prin realizarea Caravanei Carierei – eveniment flexibil si mobil,
conceput la nivelul scolii care include o expozitie mobila si seminarii educationale-suport
pentru elevii aflati in an terminal din licee si scoli de arte si meserii din 42 de unitati scolare.
Caravana Carierei viziteaza timp de 2 zile fiecare scoala si se adreseaza elevilor in scopul:
a. informarii si constientizarii acestora pe teme legate de insertia progresiva pe piata muncii;
b. prezentarea rutelor de dezvoltare a carierei in corelare cu cerintele si conditiile existente pe
piata muncii,
c. cunoasterea si familiarizarea cu diversele institutii implicate avand diverse roluri pe piata
muncii,
d. cresterea interesului privind dezvoltarea “culturii” cetateanului activ din punct de vedere
economic, a angajatului,
e. furnizarii de cunostinte de baza si competente necesare fiecarei persoane cand incearca sa
faca primul pas spre un loc de munca
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Programul: VIA – Vocație, Interese, Autocunoaștere şi
dezvoltare, drumul către succesul profesional
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/90/2.1/S/63742

Proiectul vizează asigurarea premiselor pentru tranziția elevilor şi studenților spre nivele
superioare de educație sau piața muncii, prin acces la informație şi activităţi de orientare şi
consiliere.
Obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general sunt:
O1. Furnizarea instrumentelor pentru cunoașterea şi autocunoașterea elevilor şi studenților
pentru o identificare corecta a opțiunilor școlare şi profesionale;
O2. Dezvoltarea şi implementarea serviciilor de consiliere a elevilor şi studenților prin
utilizarea unei metodologii moderne şi a instrumentelor TIC în vederea unei corecte orientări
școlare şi profesionale, în vederea corelării cat mai eficiente intre propriul profil psihologic
vocațional şi aspirații; corectarea opțiunilor formulate eronat, reorientare prin consiliere.
O3. Creșterea accesului la informare a elevilor şi studenților în vederea cunoașterii unor
informații corecte şi suficiente despre profesii şi domenii profesionale, cunoașterea realităților
economice precum şi a riscurilor şi avantajelor profesionale; dinamica obiectiva a rutelor
școlare şi profesionale; asigurarea materialelor necesare unei bune orientări privind cariera;
O4. Abilitarea elevilor/studenților cu metode şi tehnici/instrumente care sa le permită
căutarea /obținerea unui loc de munca

Proiectul ,,Practica sa inveti, invata sa practici”
“PRACTICA SA ÎNVETI, ÎNVATA SA PRACTICI!” POSDRU/60/2.1/S/20143 Este
programul national initiat si derulat de S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L. si
cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 2013. Acesta reprezinta primul proiect educational dedicat
promovarii stagiilor de practica pentru elevii si studentii din România, în vederea dobândirii
competentelor necesare integrarii pe piata muncii, în conformitate cu directivele Uniunii
Europene. S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L. este, incepand din octombrie 2009,
beneficiarul contractului de finantare cu Autoritatea de Management pentru Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii,
Familiei si Protectiei Sociale, pentru proiectul Practica sa inveti, invata sa practici!. Proiectul
a fost depus in cadrul apelului deschis intre 8 iulie 30 decembrie 2008, axa prioritar 2,
domeniul major de interventie 2.1. Numarul de identificare al contractului este
POSDRU/60/2.1/S/20143 S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L. a propus si a lansat
acest proiect inovator, bazându-se pe o relevanta experienta în domeniul consultantei
educationale, cât si pe o vasta activitate în domeniul Media si Advertising. S.C. EDU-TIM
Consultanta Europeana S.R.L. implementeaza acest proiect având ca partener national
compania S.C. SIVECO România S.A., liderul caselor de software din România, ce asigura o
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mare parte din proiectele informatice de anvergura din România, precum si un volum
important al exporturilor de produse software în tari din Europa Centrala si de Est, din
Uniunea Europeana. Proiectul a fost conceput ca antidot specific situatiei din contextul actual,
reprezentata de oferta redusa a produselor educationale raportate la cerintele pietei muncii
pentru elevi si studenti, situatie ce duce la scaderea calitatii învatamântului românesc de toate
nivelurile. Activitatile proiectului sunt inovatoare, în masura în care, în prezent, nu exista nici
o campanie sustinuta care sa promoveze importanta participarii elevilor si a studentilor la
stagiile de pregatire practica. În lipsa unor statistici referitoare la gradul efectuarii stagiului
de practica în România, S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L. a realizat interviuri la
care au participat elevi, studenti, profesori si potentiali angajatori, pentru a identifica nevoile
si pentru a gasi solutiile cele mai bune, pe termen mediu si lung, de a implementa prin
intermediul proiectului, “Practica sa înveti, învata sa practici!”, cele mai bune si eficiente
metode de realizare a stagiilor de practica. Conform interviurilor, practica elevilor si a
studentilor în întreprinderile din România a devenit tot mai greu de realizat, fie din cauza
reticentei angajatorilor de a primi elevi sau studenti la practica, fie din cauza decalajului
temporal între planul de învatamânt si dinamica unei economii care se afla înca în tranzitie.
Proiectul “Practica sa înveti, învata sa practici!” este unic în Romania, deoarece este primul
proiect educational ce stabileste, la nivel national, necesitatea constientizarii importantei
practicii pe mai multe niveluri: practicant (elev – student), organizator de practica (scoala –
universitate), unitate de stagiu (potential angajator). Elementul inovator al proiectului
“Practica sa înveti, învata sa practici!”, ce va putea fi preluat în Sistemul National de
Învatamânt, îl reprezinta suplimentul profesional la CV, acordat elevilor si studentilor, ca
urmare a finalizarii stagiului de practica. Suplimentul profesional la CV este important
pentru ca evidentiaza experienta si competentele dobândite de catre practicant pe durata
practicii. Prin acest element inovator, proiectul este sustenabil, deoarece ofera o imagine clara
a fiecarui elev si student aflat în stagiu de pregatire profesionala. În baza rezultatelor obtinute
pot fi ameliorate programele de practica pentru elevi si studenti. Suplimentul profesional la
CV – instrument nou creat – poate fi adoptat oficial la nivel national, prin legislatie,
constituind totodata elementul de transferabilitate al proiectului. Pe baza acestor
instrumente, orice posibil angajator îsi va selecta mai usor profesionistii de care are nevoie.
Proiectul “Practica sa înveti, învata sa practici!” se axeaza pe doua componente:
constientizare si mediatizare. Activitatile corespunzatoare acestora se vor desfasura simultan
în vederea cuprinderii unui grup tinta cât mai larg. Prima etapa de activitate a proiectului o
reprezinta definirea unei unitati de management a proiectului, cu atributii de monitorizare
permanenta a progresului proiectului prin realizarea managementului calitatii, al resurselor
umane, al timpului, financiar, al comunicatiilor, al conflictelor, al riscurilor, analiza SWOT,
analiza de impact. Astfel, s-a constituit un grup de lucru alcatuit din experti regionali,
reprezentanti din scoli, universitati si din mediul economic. Grupul de lucru are ca scop
colectarea de date din teritoriu si aplicarea unui Chestionar – Ghid, menit sa identifice cele
mai bune exemple de practica, atât din liceele si scolile profesionale, cât si din mediul
universitar. Împreuna cu partenerul national, S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L.
va elabora aplicatia de selectie a celor mai bune stagii de practica, precum si construirea
instrumentului informatic de gestionare si monitorizare a practicii în decursul unui an scolar.
A doua etapa o constituie mediatizarea rezultatelor proiectului obtinute în urma monitorizarii
stagiilor de practica, prin elaborarea studiului despre participarea la programele de pregatire
în rândul elevilor si studentilor. Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin organizarea de
conferinte, atât la nivel regional, cât si national, prin campanii media, radio, TV, presa scrisa
si prin aparitie revistei “Jurnalul Practicii”, prin materiale promotionale prin care vor fi
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prezentate cele mai bune exemple de practica, precum si prin organizarea unui concurs
national cu premii pentru elevii si studentii cu performante deosebite demonstrate pe
parcursul si la sfârsitul stagiilor de practica. În acest sens, proiectul “Practica sa înveti, învata
sa practici!” implementeaza o strategie unica si inovatoare, de constientizare si mediatizare a
importantei realizarii stagiilor de practica pentru elevi si studenti, determinând astfel
cresterea considerabila a sanselor de insertie a absolventilor de învatamânt preuniversitar si
superior pe piata muncii, în conformitate cu Strategia Europeana de Ocupare, parte
integranta a Strategiei de la Lisabona, care îsi propune sa creasca gradul de ocupare a fortei
de munca. Proiectul “Practica sa înveti, învata sa practici” va contribui la depistarea
punctelor nevralgice, care fac ca stagiile de practica sa nu fie eficiente în pregatirea elevilor si
a studentilor si va propune remediile punctuale, pentru rezolvarea lor. S.C. EDU-TIM
Consultanta Europeana S.R.L., prin proiectul Practica sa înveti, învata sa practici!, alaturi de
partenerul national S.C. SIVECO România S.A., , va initia, promova si implementa activitati
de constientizare si mediatizare în domeniul participarii elevilor si studentilor la stagii de
pregatire practica la potentialii angajatori, în conformitate cu strategia Uniunii Europene de
dezvoltare durabila sub aspect economic, social si cultural. Proiectul consta în marirea
gradului de constientizare în rândul organizatiilor de practica, precum si în rândul
practicantilor, elevi si studenti. Viziunea S.C. EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L.,
exprimata prin proiectul Practica sa înveti, învata sa practici! este de a revolutiona domeniul
stagiilor de practica pentru elevi si studenti. Implementarea proiectului lansat de catre S.C.
EDU-TIM Consultanta Europeana S.R.L., alaturi de partenerul national, S.C. SIVECO
România S.A., va aduce un beneficiu semnificativ în evolutia societatii educationale, atât din
punct de vedere al desfasurarii practicii, cât si din perspectiva socio-economica de
îmbunatatire a situatiei pe piata muncii. Proiectul Practica sa înveti, învata sa practici! poate
fi implementat cu succes, atât în România, cât si în Europa.

Proiect „Skills for Jobs”
Proiectul „Skills for Jobs”, realizat in parteneriat de catre Agentia Judeteana pentru
Ocuparea Fortei De Munca Cluj si Asociatia Inceptus Romania, urmareste, prin activitatile
specifice si personalizate implementate, facilitarea accesului pe piata muncii pentru elevii din
grupul tinta.
Proiectul “Skills for Jobs”, care se adreseaza unui grup tinta format din cel putin
20.000 de elevi ai claselor a IX-a si a X-a, vine ca o solutie viabila la reducerea ratei somajului,
in contextul in care, o statistica a ANOFM realizata la data de 31 iulie 2014, evidentiaza ca
16.70% (77.008 tineri) din totalul somerilor o reprezinta grupa de varsta ˂ 25 ani si faptul ca
ponderea cea mai mare din totalul somerilor inregistrati la Agentiile Judetene pentru
Ocuparea
Fortei de Munca (72.48%) o au somerii fara instruire si cei cu nivel de instruire primar sau
gimnazial. http://www.anofm.ro/files/rata%20somaj%20iulie%202014.PDF
Serviciile dezvoltate pentru elevii din grupul tinta au un caracter inovativ, iar
rezultatele obtinute, speram, vor constitui o motivatie puternica pentru replierea acestora la
nivel
regional si national.
Grup tinta: 20.000 de elevi din clasele a IX-a si a X-a, inscrisi in sistemul national de
invatamant preuniversitar, in cadrul a 2 regiuni de dezvoltare - Nord Vest si Vest, judetele
Cluj,
Bihor, Bistrita Nasaud, Salaj, Maramures, Hunedoara si Timis.
Obiectivele proiectului:
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rezultatelor invatarii cu cerintele de pe piata muncii
carierei in raport cu propriile lor competente si aspiratii
elevilor la ocupare, cresterii gradului de integrare si mentinere pe piata muncii,
facilitarea accesului pe piata muncii
economici, institutii, ONG-uri, unitati de invatamant superior) in asigurarea unui proces
eficient de tranzitie a elevilor de la scoala la viata activa
5. Centrul Regional pentru Tinerii Capabili de Performanţă
Şcoala noastră este una dintre colegiile tehnice din judeţ care are din 2002 grupe de
excelenţă de electronică şi mecatronică (la clasa a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a). Acest lucru s-a
materializat în rezultate remarcabile la Olimpiadele şi Concursurile şcolare judeţene, naţionale şi
internaţionale.

IV. PRIORITĂŢI LA NIVEL NAŢIONAL
În perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, dezvoltarea resurselor umane
reprezintă o prioritate naţională, în concordanţă cu obiectivele europene, stabilite prin Agenda de la
Lisabona. În Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, care va fi negociat cu UE în vederea
finanţării, problematica resurselor umane este o prioritate majoră, alături de creşterea gradului de
ocupare şi combaterea marginalizarii sociale.
În prezent în România, o pondere ridicată a persoanelor active este ocupată în agricultură,
iar şomajul afectează cu deosebire tinerii şi persoanele de peste 45-50 de ani, de unde reiese
necesitatea acordării de facilităţi şi subvenţii pentru angajatorii care încadrează proaspăt-absolvenţi,
persoane de peste 45 de ani, persoane cu handicap, alte categorii defavorizate. Până în 2007, dar şi
după, trebuie asigurate toate condiţiile pentru absorbţia în cât mai mare măsură a fondurilor
destinate formării şi perfecţionării forţei de muncă.
În Regiunea Nord-Vest, procesul de planificare se raportează în mod constant la un concept menit
să călăuzească eforturile tuturor părţilor implicate, concept care reprezintă de fapt:
VIZIUNEA de dezvoltare a Regiunii pe termen lung (2027)
,,Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună,
respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi
interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din Transilvania de Nord una
dintre cele mai dinamice regiuni europene.
Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte un rol
strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul si Nordul său.
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, „dezvoltare
tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura, industria
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alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi echipamente,
turismul şi IT&C.
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare continuă
a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel internaţional.
Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alaturi de un nivel de al
calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din Transilvania de Nord una
dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrala şi de Est.” ( preluat din PDR)
OBIECTIVE STRATEGICE de dezvoltare pe termen mediu si lung (2027)
Dezvoltarea de avantaje comparative prin investitii in sectoarele de excelenta ale regiunii.
Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi valori
culturale si asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistica”.
Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea asigurării suportului pentru
o dezvoltare durabilă.
Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul
etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii.
Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi trans-regională.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALA 2007-2027

OBIECTIV GENERAL
Creşterea economiei regionale prin dezvoltare policentrică şi specializare funcţională pentru
diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale, la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea
standardului de viaţă regional.
3. Dezvoltarea
2. Creşterea
1.Creşterea
resurselor umane
accesibilităţii
atractivităţii regiunii
pentru creşterea
regiunii prin
prin îmbunătăţirea
gradului de
îmbunătăţirea
competitivităţii
ocupare pe piaţa
infrastructurilor
4. Promovarea
activităţilor
muncii, prin
regionale, ca
dezvoltării
economice prioritare
modernizarea
suport pentru
durabile şi
5. Asistenţă
şi stimularea
învăţământului,
susţinerea
diversificarea
tehnică
activităţilor
dezvoltarea de
activităţilor
activităţilor din
inovatoare în scopul
abilităţi
economice şi
mediul rural.
obţinerii unor
antreprenoriale şi
sociale din polii
produse cu valoare
promovarea
de dezvoltare ai
adăugată ridicată.
educaţiei adulţilor
regiunii.
şi a formării
continue.
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Strategia 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).
Abordarea spaţială
Pentru realizarea obiectivului de mobilizare şi implicare în procesul de planificare strategică a
masei critice de grupuri locale de iniţiativă, s-au constituit în Regiunea Nord-Vest Comitete de
Planificare Judeţene, sub-divizate în grupuri de lucru tematice (conform Programelor Operaţionale
Sectoriale, pe Resurse Umane, Mediu, Competitivitate Economică, Transport, Turism şi Dezvoltare
Rurală). Scopul acestor Comitete este elaborarea strategiei locale de dezvoltare durabilă şi
identificarea de proiecte care pot asigura avantaje competitive judeţului.
Abordarea spaţială a politicii de dezvoltare pe perioada 2007-2013 a fost ghidată de o serie de
documente de amenajare a teritoriului elaborate la nivel regional, dar s-a realizat practic prin
implicarea Consiliilor Judeţene. La nivelul Regiunii Nord-Vest a fost elaborată o metodă de
împărţire a teritoriului Regiunii în unităţi teritoriale de planificare (UTP). Aceste UTP-uri
corespund unor zone care au anumite caracteristici comune, precum şi o funcţionalitate unitară.
Astfel, UTP-ul se poate individualiza printr-o identitate culturală comună, prin gravitaţia in jurul
aceluiaşi centru de influenţă, prin relaţii strânse de colaborare economică între localităţile
componente etc. UTP-ul este compus din mai multe unităţi administrativ-teritoriale (comune şi
oraşe) fără ca limitele sale să ţină cont neapărat de graniţele judeţene.
Acest tip de abordare spaţială, mergând până la nivel de unitate teritorială de planificare, se va
aplica şi în planificarea învăţământului, deoarece prevederile PRAI trebuie să se regăsească ulterior
în Planurile Locale de Acţiune pentru Învăţământ (de la nivel judeţean) şi în Planurile de Acţiune
ale Şcolilor, în concordanţă cu strategiile de dezvoltare judeţene şi/sau locale.
Specializarea funcţională
La nivelul fiecărui UTP, s-a solicitat Consiliilor Judeţene să identifice sectoarele economice
prioritare, pe baza a trei criterii:
- existenţa sau nu în zonă a unor resurse naturale care pot susţine dezvoltarea sectorului
- structura sectorială a economiei locale
- existenţa forţei de muncă bine pregătite în zonă sau în zonele limitrofe (sau măcar a infrastructurii
de învăţământ necesare – în special învăţământ profesional şi tehnic şi/sau universitar).
Sectoarele prioritare au fost apoi punctate în funcţie de potenţialul competitiv, potenţialul inovativ,
potenţialul de antrenare şi rangul polului de dezvoltare (conform Planului de Amenajare a
Teritoriului Regiunii Nord-Vest).
Această abordare strategică, respectiv planificarea pe baza specializării funcţionale menite să
asigure avantaje competitive, va trebui să se regăsească şi în planificarea învăţământului profesional
şi tehnic, deoarece reiese clar nevoia de forţă de muncă calificată în sectoarele respective.
Pe baza datelor economice prezentate precum si a strategiei de dezvoltare regionale au fost
identificate ca avand un potential de crestere important si avantaje competitive la nivel regional
urmatoarele:
Sectoare de sustinere - in dezvoltarea carora sunt interesate mai multe judete ale Regiunii, existand
conditii favorabile pentru a construi competente specifice ale Regiunii Nord-Vest si pentru a asigura
avantaje competitive in competitia pe plan national si global:
1. IT&C
2. Invatamant superior si cercetare
3. Turism
17
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4. Agricultura
5. Industria alimentara si a bunurilor de consum (mobila si confectii)
6. Industria de masini si echipamente
Sectoare de mentinere - aceste sectoare au o pondere ridicata a ocuparii, asigurand suportul
economic pentru zone importante:Industria metalurgica,Industria cauciucului
Exista de asemenea un numar important de ramuri care-si pastreaza pe termen mediu si lung locul
in economia regionala: comertul are o pondere mare la formarea Cifrei de Afaceri Regionala avand
aproape 50% din totalul CA Regiunii Nord-Vest.
Reforma Î.P.T. presupune atingerea în cadrul activităţii organizaţiei şcolare a următoarelor
scopuri:
-

consolidarea pregătirii şcolare şi sporirea creativităţii profesionale
sporirea competitivităţii calificărilor şcolare
creşterea impactului pregătirii şcolare asupra schimbărilor şi condiţiilor de viaţă din
societatea noastră
preluarea în conţinutul şi structura învăţământului a problemelor tehnice, administrative,
culturale şi sociale ale modernizării României.
Aceste scopuri se pot atinge prin acţiuni concrete, cum ar fi:
a) Reforma curriculară:
Aplicarea noului curriculum la clasele a IX –a – a XIII –a liceu, la SAM şi anul
de completare
Generalizarea programului PHARE în Î.P.T.
Aplicarea programelor decongestionate la toate disciplinele
Informarea completă referitoare la toate manualele alternative
Formarea abilităţilor necesare pentru libera iniţiativă
Extinderea învăţării limbilor moderne de mare circulaţie
Informarea completă a elevilor în legătură cu C.D.S. şi CDL
Învăţarea centrată pe elev
Dezvoltarea standardelor ocupaţionale
Integrarea elevilor cu C.E.S. în învăţământul de masă
b) Organizarea formării continue şi a învăţământului la distanţă
c) Restructurarea reţelei şcolare:
În funcţie de evoluţia demografică şi de economia locală
Redimensionarea profilului liceului în funcţie de economia de piaţă
Expansiunea învăţământului alternativ, prin crearea locurilor cu taxă
Reorganizarea învăţământului postliceal şi de maiştri
d) Schimbarea caracterului învăţământului:
Trecerea de la învăţământul eminamente productiv la unul creativ
Reforma examenelor prin reducerea efectivului de examene, selectarea
cunoştinţelor relevante, întărirea rigorii examinării, folosirea tehnologiilor
moderne, sporirea încrederii în evaluările obţinute
Reforma sistemului de evaluare a cunoştinţelor prin deplasarea accentului de pe
volumul informaţiei momentane pe cunoştinţe durabile, de pe simpla informaţie
pe capacitatea de a folosi informaţie şi a realiza performanţe intelectuale şi
practice
Familiarizarea elevilor cu mijloacele electronice de informare ştiinţifică
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e) Ameliorarea infrastructurii:
Întocmirea unui program complex de reabilitare a şcolii
Reparaţii curente, capitale şi de gospodărire sunt plasate în bugetul local,
cheltuielile fiind completate şi prin surse proprii
Investiţiile relativ mari, se vor acorda pe baza competiţiei proiectelor,
considerând printre criterii impactul educaţional, performanţele unităţii,
capacitatea de a adăuga la alocările bugetare, resurse proprii.
f) Informatizarea învăţământului:
Se constituie un centru de informatică pe baza alocaţiilor bugetare şi a
parteneriatelor locale prin echiparea cu reţele de calculatoare
Intensificarea comunicaţiilor cu reţeaua administrativă a MECT prin Internet şi
E-mail
Sporirea echipării electronice a şcolii din resurse proprii şi alocări bugetare
Utilizarea sistemului AEL în predare
g) Reforma managementului şcolar:
Dobândirea autonomiei instituţionale prin autonomia cumulării şi folosirii
resurselor extrabugetare, autonomia părţii locale a curricumului, elaborarea şi
aplicarea de programe proprii de dezvoltare, autonomia de decizie privind
pregătirea şi mobilităţile elevilor
Resursele extrabugetare rămân la dispoziţia unităţii, care le foloseşte autonom
Pregătirea managerilor educaţionali devine obiectul unui program special de
management educaţional
Resursele, gospodărirea şi starea infrastructurii devin dependente de iniţiativa şi
competenţa managerilor
h) Parteneriat şcoală-comunitate:
Reţeaua se restructurează în funcţie de dezvoltarea locală
Familia participă la deciziile şcolare
Agenţii economici pot iniţia şi susţine programe de învăţământ
Liceul organizează formarea continuă a adulţilor
Orientarea şi consilierea elevilor, profesorilor şi părinţilor se face de către
specialistul, angajat al şcolii
i) Consolidarea statutului social al dascălului şi elevului:
Se aplică legea 154/1998 a salarizării bugetarilor iar diferenţierea salariilor în
funcţie de performanţe şi de sursele unităţii este încurajată
Se aplică sporurile prevăzute de Statutul Personalului Didactic cu modificările
ulterioare
Personalul didactic este sprijinit pentru a angaja iniţiative profesionale
Se aplică un program de susţinere socială a elevilor defavorizaţi
Rutele profesionale ale elevilor depind tot mai mult de opţiunile lor
j) Integrarea europeană prin iniţierea de programe Socrates, Leonardo da Vinci etc.

V.

PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI
LOCAL

In Strategia regionala de dezvoltare a resurselor umane conceptul strategic de referinta il
reprezinta Viziunea Consortiului Regional privind dezvoltarea Regiunii pe termen lung (2027):
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“Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună,
respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile
istorice şi interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din
Transilvania de Nord una dintre cele mai dinamice regiuni europene.
Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte
un rol strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul si Nordul său.
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, „dezvoltare
tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura,
industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi
echipamente, turismul şi IT&C.
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare
continuă a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel internaţional.
Cetăţenii regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă, cooperantă care, alaturi de un
nivel de al calităţii vieţii ridicat (cu un PIB de 55% din media europeană) fac din Transilvania
de Nord una dintre destinaţiile preferate de investitori şi turişti în Europa Centrala şi de Est.”
( preluat din PDR)
Pornind de la obiectivele strategice formulate in Strategia de Dezvoltare a Resurselor Umane
Transilvania de Nord, (2007-2027), educatia si in special invatamantul profesional si tehnic, va
realiza:
 Dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii ocupării forţei de
muncă si cresterii competitivitatii economice.
Accentul se va pune pe:
Educaţie şi formare profesională iniţială de calitate în sprijinul creşterii economice şi
ocuparii.
Educaţia universitară în sprijinul societăţii bazată pe cunoaştere.
Capital uman competitiv în educaţie şi cercetare.
 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii.
Accentul se va pune pe:
Tranziţia de la şcoală la locul de muncă.
Motivarea si consilierea tinerilor pentru a nu parasi sistemul educational inainte de
dobandirea unei calificari.
Educaţia de tip “a doua şansă”
Creşterea accesului şi participării la formarea profesionala continua.
Politica de dezvoltare regională în România este definită în concordanţă cu noul concept
dezvoltat în Uniunea Europeană şi se înscrie în contextul procesului de aderare la structurile
europene.
Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regională vizează reducerea gradului de
dezvoltare regională existent, în special prin stimularea unei dezvoltări echilibrate şi prin
accelerarea redresării zonelor rămase în urmă.
Judeţul Cluj constituie una din unităţile administrative teritoriale principale ale Regiunii de
Dezvoltare Nord-Vest.
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: Analiza nevoilor

I. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
EVALUAREA SISTEMULUI ECONOMIC SI SOCIAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Prezentare generala
Evaluarea exhaustivă a sistemului socio-economic este obiectul unui studiu detaliat “Agenda Locala
21 – Turda”. Acest studiu, reprezinta actualizarea Strategiei de dezvoltare durabila.
Intr-o forma sintetică, concluziile unei abordari a punctelor tari si slabe, a oportunitatilor si a
pericolelor/riscurilor (analiza SWOT) pot fi redactate astfel:
Municipiul Turda (si zona limitrofa) are câteva atuuri certe, date în principal de:
buna asezare geografica (în centrul unui perimetru cu o o buna dinamica economică
regională impulsionată de trei capitale de judeţ: Cluj-Napoca, Alba-Iulia, Târgu-Mures)
proximitatea de resurse naturale (turistice, terapeutice) si istorice de interes regional si
national (Cheile Turzii, Baile Sarate, Valea Ariesului, Muntii Apuseni, Salina Turda,
Castrul Roman) care îi pot conferi statutul de « poarta » a Apusenilor si de “centru
transilvan”
accesul la resurse si materii prime (apa si gaz)
reţea densă de comunicatii rutiere si feroviare (pe intersectia a doua drumuri nationale si
europene)
hotare intravilane si extravilane relativ întinse şi cu posibilitaţi de urbanism extensiv si
deci cu un confort ambiental
tradiţie industrială si mâna de lucru calificată în activităţile de servicii si prelucrare
structuri de învaţământ elementar si liceal (preuniversitar) performante.
Punctele slabe identificate sunt:
Puternic dezechilibru de dezvoltare socio-economică daca se raporteaza la mediile
naţionale si capitalele de judet din zona (în particular Cluj-Napoca).
Probleme preocupante de poluare si protectie a mediului (groapa de gunoi, deversari de
ape uzate, poluare cu gaze si pulberi)
Dezvoltare incompleta a infrastructurilor tehnico-edilitare de apa, canalizare si drumuri
(străzi) modernizate. în ceea ce priveste canalizarea (cca. 50% doar din populatie este
conectata) si drumurile - strazile (doar 50% modernizate) – Turda poate fi clasata ca o
localitate semiurbana.
Degradarea avansata a infrastructurilor tehnico-edilitare (patrimoniul public) – în
particular retelele de apa si canalizare, drumuri/strazi, groapa de gunoi).Degradarea
semnificativă (poluarea cu ape uzate si deseuri) a unor portiuni întinse din zona Băilor
Sărate.
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Decapitalizarea severa a operatorilor serviciilor publice (regiile RATACFL, RATL,
RADP).
Absenta structurilor de învatamânt postliceal (universitar si profesional). Exceptie
Colegiul tehnic
Nivelul foarte modest sau insuficient al infrastructurilor pentru activitati culturale si
sportive si implicit absenta unui calendar peren de evenimente.
Degradarea calitatii de viata în zonele centrale – traversate de drumurile nationale
(absenta unor centuri de deviere a traficului greu).
Deprecierea urbanistica a spatiilor de pe malul stâng al Ariesului – datorita absentei a
cel putin 2 treceri suplimentare (poduri) peste Aries – în zonele Poiana si « Materna ».
Proximitatea de Cluj-Napoca, capitala economica si culturala a Transilvaniei, care a
atras majoritatea fluxurilor investiţionale din zonă.
Subdimensionarea veniturilor proprii ale Primariei ceea ce se traduce prin insuficienţa
cronică a investitiilor si proiectelor de dezvoltare şi reabilitare, cu atât mai mult la
unităţile de învăţământ.
Cu o populatie de cca. 58 628 de locuitori, Turda are o pondere demografica de cca.
0,27% din populatia totala a României si cca. 0,49% din populatia urban, ceea ce o
plaseaza în categoria oraşelor mici – medii.
Oportunitatile care pot fi fructificate de municipiul Turda sunt legate de :
Noile orientari de dezvoltare ale turismului balnear si cultural.
Dezvoltarea turismului în zona Muntilor Apuseni si a Vaii Ariesului.
Proximitatea de municipiul Cluj-Napoca si valorizarea spatiului urban si a ofertei de
spatii pentru activitati.
Nivelul bun de calificare a mâinii de lucru.
Constructia autostrazii Brasov-Oradea – cu punct de trecere prin extremitatea de SudVest a oraşului.
Reorientarea programelor europene si naţionale spre finanţarea infrastructurilor publice
din oraşele medii si mici.
Proximitatea de Municipiul Câmpia Turzii – de care este legat prin sistemul tehnicoedilitar (apa, canalizare, transport) si alaturi de care, într-o structura asociativa a
consiliilor locale (Comunitatea Urbana Aries-Turda-Câmpia Turzii), Turda îsi poate gasi
un suflu nou de dezvoltare durabila si de atractivitate investitionala.
Cresterea interesului investitorilor si antreprenorilor privati pentru spatiul economic , pe
domeniile prioritare ale zonei .
Proximitatea de aeroportul militar - posibil si probabil punct logistic NATO în urmatorii
ani. Dezvoltare pe electronică, mecatronică
Cele mai mari amenintari si riscuri pentru dezvoltarea municipiului Turda pot veni în principal din :
Inertia si inadecvarea politicilor de dezvoltare adoptate de Consiliul Local (politici ale
serviciilor publice, politici investitionale, politici de partenariat public-privat, politici fiscale,
politici de dezvoltare a învăţământului şi culturii).
Ratarea oportunitatilor de cofinanţare prin programme europene si partenariate publicprivat.
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Amânarea sau ratarea programelor de reorientare a activitatilor catre sectoare cu înalta
valoare adaugata si de implementare a unei infrastructuri (reţele) performante de
comunicaţii electronice (o « autostrada numerica »).
Agravarea problemelor de mediu si a problemelor de degradare a infrastructurilor
serviciilor publice (apa, canal, drumuri, deseuri)
Lipsa de deschidere a administratiei publice locale către societatea civilă.
Izolarea localitatii în urma devierii fluxurilor de persoane si produse spre viitoarea
autostrada.
Nerealizarea unei structuri asociative de tip « comunitate urbana » alaturi de municipiul
Câmpia Turzii si localitatile limitrofe – singura cale de crestere a masei critice : pondere
demografica – concentrare de activitati economice - oportunitati de stabilizare si dezvoltare
a competenţelor – atractivitate investiţională.
Amânarea sau nerealizarea politicilor nationale de sprijin a localitatilor mici si mijlocii si de
reducere a dezechilibrelor zonale si regionale.
Orientarea în continuare a fluxurilor de finantare judeteana catre capitala de judet.
Asa cum se poate observa, reusita sau nereusita în viitoarele actiuni de supravietuire si dezvoltare
durabila depind în masura determinanta de capacitatea manageriala si de vointa politica a
administratiei publice locale si de capacitatea de mobilizare a societatii civile si a sectorului privat.
Acest fapt este confirmat atât de evaluarile studiilor preliminare referitoare la fluxurile financiare
reale ale populatiei (chiar daca nivelul de dezvoltare socio-economica este la Turda mai scazut
decât în marile municipii, nevoile constante de investitie publica nu depasesc capacitatea financiara
reala a populatiei si a factorilor economici) cât si de faptul ca fenomenul de stabilizare economica si
apoi de reluare usoara a cresterii, constatat în anii2010-2014, este confirmat de rezultatele din 2015.

II. ANALIZA MEDIULUI INTERN
Elementele analizei SWOT
Axa Puncte tari – Puncte slabe
Puncte tari
CURRICULUM









Puncte slabe

Existenţa în şcoală a tuturor
documentelor curriculare elaborate
la nivel de trunchi comun si C.D.S.
sau C.D.L.
Fundamentare a planului de
şcolarizare
pe
profil/domeniu/meserie raportat la
resursele din reţea
Profesorii au documente de
planificare la zi şi de calitate buna,
în concordanţă cu curriculum-ul
naţional şi resursele disponibile şi
ele sunt respectate calendaristic
Proiectare corectă a activităţi
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Lipsa manualelor la nivelurile liceu
tehnologic, şcoală profesională şi
de ucenici
Fundamentarea
şi
proiectarea
uniformă, fără diferenţieri a CDS la
toate nivelurile de învăţământ,
cantonarea conţinuturilor acestuia
in vechiul curriculum
Nu întotdeauna elevii sunt implicaţi
în propria dezvoltare, folosindu-se
metode
de autoreglare, auto sau
co- evaluare, mai ales la şcoala
profesională şi la instruire practică
Nu utilizează toţi profesorii
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didactice, cu accent pe obiective
operaţionale
 Proiectarea didactica la instruire
practica se realizează în colaborare
cu profesorul care predă teoria
 Majoritatea
profesorilor
au
preocupări de a întocmi portofolii
conform cu cerinţele I.S.J.
 Evaluarea se realizează formativ şi
sumativ prin metode alternative în
majoritatea cazurilor
 Utilizarea de auxiliare curriculare în
scopul
sporirii
randamentului
învăţării de către majoritatea
cadrelor didactice
 Profesorii apelează în majoritatea
cazurilor la experienţa elevilor şi
urmăresc
latura aplicativa a
învăţării
 Instruirea practica se realizează prin
lucrări practice cu caracter aplicativ
 Evaluările prin examenele de ieşire
din sistem fac dovada unei pregătiri
corespunzătoare cerinţelor S.P.P.
 Atitudinea elevilor fata de educaţia
pe care o fumizează şcoala este
pozitivă, motivată şi responsabilă
 Cadrele didactice pregătite prin
cursuri postuniversitare manifestă
creativitate în procesul didactic şi
profesionalism în managementul
clasei
 Încadrarea în şcoală de cadre
didactice calificate, în proporţie de
91,8 %
 Participarea cadrelor didactice la
perfecţionări prin grade didactice şi
cursuri de formare
 Organizarea
prin
C.C.D.
a
cursurilor de Didactici Modeme în
cadrul unităţilor şcolare
 Instituţionalizarea stagiilor
de
formare /informare cu şefii de
comisii metodice şi metodişti din
judeţ
 Realizarea, de către inspectorii de
specialitate, a tuturor preinspecţiilor
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auxiliare curriculare modeme - fişe
de lucru, portofolii ale elevilor,
softuri educaţionale, etc. La
instruirea practică nu se lucrează
planificat, strategiile fiind axate pe
o repetare a cunoştinţelor teoretice,
predate de profesori
Nu
întotdeauna se manifestă
creativitatea profesorului în
procesul didactic

Diseminarea
defectuoasă
a
informaţiei intra si interinstituţional
prin cercurile metodice
Evaluarea defectuoasă a activităţii
depuse de cadrele didactice, fără a
cuantifica ceea ce aceştia realizează
în afara fişei elaborate de M.E.C.
Slaba valorificare a contribuţiei
consiliului disciplinei
Conservatorismul şi rezistenţa la
schimbare a unor cadre didactice
privind aspecte cum sunt: centrarea
pe nevoile elevilor, modernizarea
lecţiilor,
informatizarea
învăţământului
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Relaţii
comunitare
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si inspecţiilor de definitivare in
învăţământ
Relaţiile interpersonale (profesorielevi, directori-profesori, profesoriprofesori,profesori-părinţi)
favorizează un climat educaţional
deschis şi stimulativ
Colegiul Tehnic dispune de o bază 
materială deschisă dezvoltării
Există resurse extrabugetare care se
folosesc în acest scop
Cadrele
didactice
realizează 
auxiliare curriculare cu valoare
instructiv
educativă
care
favorizează învăţarea
Elevii şi părinţii sunt motivaţi să
contribuie la sporirea fondurilor
destinate modernizării resurselor
Dezvoltarea proiectelor la nivel
comunitar (proiectul finanţat de
Consiliul
Judeţean
pentru
reabilitarea centralei termice)

Dotarea
depăşită
moral
şi
funcţional a atelierelor
şi
laboratoarelor raportat la cerinţele
curriculum-ului naţional
Motivare slabă a cadrelor didactice
în
domeniul
de
dezvoltare
materială pentru
mijloacele
necesare disciplinei

Funcţionarea C.L.D.P.S. intr-o 
manieră care ţine cont de
necesitatea sprijinirii sistemului şi
de eficientizarea lui
Parteneriate educaţionale încheiate
pentru formarea iniţială a elevilor
de la şcoala profesională şi de
ucenici
Şcoala cooperează cu ONG-uri în
derularea unor programe sociale
Şcoala a fost solicitată şi a răspuns
cerinţelor privind organizarea unor
programe
educaţionale
pentru
comunitatea locală

Reţinerea privind promovarea unor
proiecte
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Axa Oportunităţi – Ameninţări
Oportunităţi


Curriculum








Resurse financiare şi
materiale

Resurse umane









Ameninţări

Legătura cu agenţi economici interesaţi
în formarea iniţială
Existenţa şi participarea la programele
de dezvoltare
a
învăţământului
tehnic Leonardo, Phare. Socrates.
Anon. etc.
Accesul liber al cadrelor didactice la
elaborarea de manuale
Oferta sporită extracurricular
Efectuarea instruirii practice în anii
terminali la agenţi economici care
utilizează tehnologii modeme
Ofertă de inserţie profesională la
majoritatea
meseriilor
care
se
şcolarizează în şcoala profesională şi
de ucenici



Slaba motivare materială a părinţilor



Slaba implicare a acestora în procesul
educaţional
Inserţia dificilă pe piaţa muncii a
absolvenţilor de liceu
Mentalitatea greşită a comunităţii părinţilor
privind
profesionalizarea învăţământului
profesional
Organizarea activităţilor practice şi de
laborator cu clasa întreagă
Creşterea numărului de elevi în clasa la
învăţământul postobligatoriu preuniversitar
tehnic
Mass - media (existenţa unor emisiuni,
publicaţii ce sunt incompatibile cu regulile
de morală, factor de ocupare excesivă a
timpului )
Supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini
şi activităţi care nu sunt remunerate
Starea materială precară a sistemului, lipsa
de fonduri şi motivare în dezvoltarea
personală







Reglementările
M.E.C.
privind 
funcţionarea consiliului disciplinei şi a
creditelor obţinute privind formarea 
continuă
Existenţa fişei postului pentru cadrul
didactic şi implicit a fişei de evaluare
Existenţa standardelor ocupaţionale
pentru cadrele didactice
Atitudinea de respect şi apreciere a
comunităţii faţă de cadrele didactice de
prestigiu ale şcolii
Evaluarea instituţională

Accesul la programe europene sau
judeţene de dezvoltare
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Cuantumul mic al fondurilor destinate de
primărie cheltuielilor materiale pentru
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atelierelor şi laboratoarelor
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modernizarea bazelor de instruire

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

COLEGIUL TEHNIC TURDA

Relaţii comunitare






Disponibilitatea şi responsabilitatea
unor instituţii importante de a veni în
sprijinul şcolii ( Primăria, Biserica,
Poliţia, ONG-uri, etc)
Necesitatea formării profesionale
iniţiale manifestată de agenţii
economici
Necesitatea formării continue
manifestată de agenţii economici sau
chiar de persoane fizice







Inexistenţa unui serviciu pentru asistarea
absolvenţilor în găsirea slujbelor
Stadiul precar în care se găseşte
macroindustria
Caracterul conjunctural şi instabilitatea unor
relaţii de parteneriat cu instituţiile locale,
pierderea pe parcurs a unor relaţii de
cooperare
Sistem administrativ relativ inflexibil privind
legislaţia

Făcând o analiza atentă a celor patru domenii se configureazăurmatoarele prioritati:
Prioritatea 1 : Îmbunătăţirea procesului de orientare şcolară şi profesională a elevilor pentru
reuşita în carieră este apreciată ca având un progres BUN deoarece acţiunile din totalul de 4
acţiuni propuse 3 înregistreză progres bun, iar una urmeză a fi derulată. Continua studiile 90,67 %
dintre absolvenţii nivelului I şi 72,45% dintre absolvenţii nivelului 2.
Prioritarea 2: Micşorarea fenomenului de absenteism este apreciată ca având un progres
ÎNTÂRZIAT deoarece din totalul de 4 acţiuni propuse 2 înregistreză progres întârziat, doua
progres satisfăcător. S-a redus nr. elevi exmatriculaţi de la 26 în 2006-2007 la 18 în 2007-2008 , s-a
redus numărul de elevi repetenţi de la 35 în 2006-2007 la 30 în 2007-2008. Sunt 9 elevi
exmatriculaţi cu 3 mai putinca la finele sem I al anului şcolar 2007-2008.
Prioritatea 3 : Creşterea calităţii procesului educaţional este apreciată ca având un progres BUN
deoarece pentru toate cele 4 acţiuni propuse s-a înregistrat progres bun. Cadrele didactice în
proporţie de 80 % au utilizat în demersul didactic metodele învăţării centrate pe elev în anul şcolar
2007-2008, iar în acest an şcolar a crescut cu 5% procentul acestora.
Prioritate 4 : Dezvoltarea în rândul elevilor a abilităţilor generale de comunicare şi
participare la viaţa socială este apreciată ca având un progres BUN deoarece din totalul de 5
acţiuni propuse 4 înregistreză progres bun, iar una progres satisfăcător. 12,42 % dintre absolvenţii
de nivel 2 s-au angajat şi 21,2 % absolvenţi de nivel 3, si-au păstrat locul de muncă 60% dintre ei.
Peste 80% dintre absolvenţi îşi continuă studiile pentru nivelul 3 de calificare.
Prioritate 5 : Creşterea performanţei procesului instructiv educativ la toate nivelurile, analiza
obiectivă şi popularizarea performanţei îmbunătăţite este apreciată ca având un progres BUN
deoarece din totalul de 4 acţiuni propuse 4 înregistreză progres bun. A crescut numărul premiilor
obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare faze judeţene, naşionale şi internaţionale cu 55%.
Rezultatele la fazele judeţene sunt mai bune ca în anul anterior.
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III Planuri operationale
PLAN OPERAŢIONAL
AN ŞCOLAR 2014-2015
1.Curriculum
Nr
crt

1.

Obiective specifice

Asigurarea calităţii
procesului de
predare – învăţare,
evaluare şi a
serviciilor
educaţionale în
vederea promovării
unui învăţământ
centrat pe elev.

Activităţi
Utilizarea strategiilor didactice moderne
şi de evaluare în scopul dezvoltării
creativităţii elevilor, a participării lor
active, a formării de competenţe.

Instrumente/
Resurse
Documente M.E.N.
Metodologii în vigoare,
softuri educaţionale

Responsabili

Termene

Director,
membrii
C.E.A.C.

Permanent

Mod de evaluare a
obiectivelor
Teste iniţiale,
fişe de progres
şcolar,
teste sumative,
chestionare

Indicatori de realizare
Toate cadrele
didactice folosesc
metodele moderne de
predare-învăţare

Stabilirea listei de manuale viabile în
conformitate cu curriculum-ul aprobat
pentru anul şcolar 2014-2015

Documente M.E.N.
în vigoare

Director,
Diriginti,
Şefii de
catedre

Septembrie

Comenzi de
manuale la edituri

Toţi elevii claselor au
manuale

Organizarea comisiilor metodice şi a
comisiilor de lucru.

Documente
Legislaţia în vigoare
ROI, ROFUIP

Director
Director
adjunct

Octombrie

Decizii

Dosarele comisiilor
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2

3

4

Asigurarea
conditiilor de
dezvoltare
personala si
profesionala a
elevilor,
promovarea
asigurarii de sanse
egale si sporirea
accesului la
educatie

Eficientizarea
metodelor de
evaluare şi
monitorizare în
vederea obţinerii
progresului şcolar

Creşterea calităţii şi
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Realizarea unor proiecte în beneficiul
comunităţii

Proiecte comunitare

Directori,
presedintele
CE, respons
CPPE

Identificarea elevilor cu nevoi speciale

Documente

Metodologii în vigoare

Coordonator
de proiecte
si programe
educative
Diriginţi
Psiholog
Diriginţii/
Consiliul
claselor

Analiza activităţii anuale a colectivelor
de elevi

Testări, examene
Documente

Diriginţi /
CEAC

30 iulie 2014

Situatii şcolare ,
Rezultate la
examene

Fişă de monitorizare
a situaţiei şcolare

Monitorizarea parcurgerii curriculumului aprobat

Planificări
calendaristice
Proceduri C.E.A.C.

Director,
Responsabil
C.E.A.C.

Permanent

100%

Monitorizarea şi evaluarea procesului de
utilizare a tehnologiei informatice la
disciplinele de învăţământ
Monitorizarea şi evaluarea calităţii
prestaţiei didactice din perspectiva
reuşitei şcolare

Programul AEL,
Soft-uri educationale

Permanent

Semestrial

Situatii şcolare ,
Rezultate la
examene

Cresterea
promovabilitătii până
la 100%

Elaborarea ofertei educaţionale atractive

Planuri cadru,

Director,
Responsabil
C.E.A.C.
Director
Director
adjunct,
diriginţi
Directori,

Grafice de
asistente la ore
Fise de progres
scolar
Grafice de
asistenţe la ore

Octombrie-

Proiect plan de

Realizarea planului

Aplicarea chestionarelor de identificare
a stilurilor de învătare

Testări, examene
Cataloage
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Noiembrie

Număr proiecte,
număr
participanţi.

Crestearea cu 20% a
numărului de
proiecte.

Chestionare

Numărul de elevi
identifica si prin
aplicarea
chestionarului

Octombrie

Chestionare
Octombrie

Toţi elevii vor
completa
chestionarele privind
identificarea stilurilor
individuale de
învăţare

Fişe de observare a
lecţiei

COLEGIUL TEHNIC TURDA
relevanţei ofertei
educaţionale prin
diversificarea
acesteia în funcţie
de nevoile şi
interesele
partenerilor şi
beneficiarilor.

şi adecvate profilului liceului şi cererilor
pieţei muncii la nivel local
Promovarea ofertei educaţionale

Întocmirea programului de activităţi
extracurriculare.
Organizarea şi îndrumarea activităţilor
educative şcolare şi extraşcolare.
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curriculum naţional,
PLAI,
PRAI
Oferta educaţională,
programul ISJ
Târguri de ofertă
Ziua portilor deschise

Programul ISJ.
Propunerile Consiliului
Elevilor.
Legislatia in vigoare
Documente şi
instructiuni ISJ şi
M.E.N.
Protocoale de
colaborare cu diverse
instituţii implicate.

2. Management şcolar.
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membrii
C.A.

Ianuarie

şcolarizare viabil
şi realist

de şcolarizare

C.A.
Responsabil
comisie de
promovare a
imaginii
şcolii
Director
adjunct.
Comisia
dirigintilor.
Directorul
adjunct
Coordonator
ul Comisie
de proiecte
si programe
educative
şcolare şi
extraşcolare

AprilieMai

Număr
participanţi,
număr instituţii
implicate

Participarea tuturor
cadrelor didactice la
promovarea ofertei
educaţionale

Octombrie

Calendarul
activităţilor
extraşcolare

Semestrial

Corelarea
planurilor de
activitate
educativă cu
specificul şcolii.

Cresterea cu 10% a
numărului
activităţilor
extraşcolare
Cresterea cu 25% a
numărului de elevi
participanţi

COLEGIUL TEHNIC TURDA
Nr
crt

Obiective specifice

Activităţi
Actualizare PAS

1

2

Nr
crt

1

Întărirea capacităţii
instituţionale prin
implementarea
cadrului legislativ
privind calitatea
educaţiei la nivelul
instituţiei şcolare

Întărirea capacităţii
instituţionale
pentru asumarea
responsabilităţilor
care decurg din
descentralizarea
administrativă
financiară şi
educaţională.
Obiective specifice

Armonizarea ofertei
de servicii
educaţionale şi
formare permanentă
cu nevoile specifice
identificate în
şcoală şi
comunitatea locală.
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Instrumente/
Resurse
Raport de activitate an
şcolar 2012-2013,
PRAI/PLAI

Responsabi
li
Directori
Consiliul
de

Modalităţi de
evaluare
Gradul de realizare a
obiectivelor propuse

Indicatori de
performanţă
Cresterea cu 20% a
gradului de realizarea
a obiectivelor.

Semnarea de către
întreg personalul a
fişei postului.
Acordarea
calificativelor.

Toti angajatii să
obtină calificativul
FB

Conform
graficului

Fişe de observare a
lecţiei

Utilizarea 100% a
strategiilor moderne

Ianuarie

Situaţii întocmite
conform normelor
metodologice

Aplicarea
documentaţiei de
finanţare per elev

Termene
Noiembrie

administra
ţie
Elaborarea unor instrumente operaţionale
(fişa postului, fişa de evaluare, criterii de
selecţie, proceduri) şi aplicarea lor în
evaluare
Realizarea asistenţelor la lecţii

Legea 128
Legea 1
Contractul colectiv de
muncă.
Regulamente şi
metodologii în vigoare.
Fişe de asistenţă

Întocmirea documentaţiei în vederea
aplicării noului mod de finanţare per elev

Norme metodologice
Legislaţia în vigoare

Activităţi
Adaptarea planului de şcolarizare la
evoluţia economico-socială a comunităţii
locale şi la nevoile de învăţare
individuale
Elaborarea proiectului de încadrare în
conformitate cu planul de şcolarizare şi
planurile cadru de învăţământ.

Instrumente/
Resurse
PLAI, PRAI, studii,
analize – diagnostic
privind dinamica
populaţiei şcolare şi a
pieţei muncii, opţiunile
elevilor
Metodologii în vigoare
Plan de şcolarizare
aprobat
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Directori,
CA,
membrii
CEAC.

Memrbrii
CEAC
Şefii de
catedră
Directori,
CA.

Octombrie
–
Noiembrie

Modalităţi de
evaluare

Responsabili

Termene

Indicatori de
performanţă

Directori
Consiliul de
administraţie
.

Octombrie
-decembrie

Proiect plan de
şcolarizare realist
Număr de
absolventi angajati

Realizarea planului
de şcolarizare

Directori ,
secretariat

Conform
calendarul
M.E.N.

Proiect de încadrare
corect şi realist

100%

3.
Re
su
rse
u
ma
ne
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2

Antrenarea cadrelor
didactice în
activitatea de
formare a adulţilor
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Constituirea Consiliului Părinţilor din
şcoală

ROUIFP
ROI

Constituirea Consiliului Elevilor

ROUIFP
ROI

Stimularea şi susţinerea participării la
examenele / formele de dezvoltare
profesională şi evoluţie în carieră.

Oferta de formare
continuă

4. Resurse materiale
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Preşedinte
Asociaţia de
Părinţi
Coordonator
ul Comisiei
de proiecte
şi programe
educative
Coordonator
ul Comisiei
de proiecte
şi programe,
diriginţii,
Director,
responsabil
Comisie de
formare şi
perfecţionare

Octombrie

Numărul de părinţi
antrenaţi,
componenţa
consiliului.

Creşterea cu 30% a
numărului de părinţi
participanţi la
activităţile derulate

Octombrie

Numărul de elevi
antrenaţi,
componenţa
consiliului.

Creşterea cu 30% a
numărului de elevi
participanţi la
activităţile derulate

Conform
programul
ui
instituţiilor
ofertante

Număr participanţi,
rezultate, diplome,
adeverinţe

Creşterea cu 20% a
numărului de
participanţi

COLEGIUL TEHNIC TURDA
Nr
crt

Obiective specifice

Activităţi
Elaborarea proiectului de buget al
unităţii şcolare.

1

2

3

Utilizarea raţională
şi eficientă a
resurselor
materiale

Acoperirea
necesarului de
echipamente
didactice moderne şi
soft educaţional
pentru toate
domeniile
curriculare.

Întreţinerea şi
dezvoltarea bazei
materiale cu
prioritate pentru
domeniile solicitate
de piaţa muncii
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Instrumente/
Resurse
Documentaţia specifică

Responsabili

Termene

C.A.
Contabilitate

Noiembrie
2013

Directori
Contabilitate
Directori
Contabilitate

Trimestrial

Modalităţi de
evaluare
Corelarea
proiectului cu
analiza de
nevoi.
Respectarea
legislaţiei
Respectarea
listei de
priorităţi
Asigurarea
circulaţiei
informaţiilor
Corelarea
repartiţiei
bugetare cu lista
de priorităţi
Respectarea
listei de
priorităţi

Indicatori de
performanţă
100%

Realizarea execuţiei bugetare

Documente specifice

Realizarea planului de achiziţii

Oferte

Asigurarea transparenţei elaborării şi
execuţiei bugetare

Documente financiare

Directori
Contabil sef

Achiziţionarea materialelor conform
bugetului alocat pentru dotare, conform
legii, pe capitole şi articole bugetare

Analiza de nevoi
Necesarul minim de
dotare

Directori
Contabil sef

Conform
alocării
bugetare

Dezvoltarea fondurilor şi repartizarea
lor conform priorităţilor

Documentaţia specifică

Directori

Când este
cazul

Repartizarea mijloacelor fixe şi a
obiectelor de inventar achiziţionate,
conform planificării.

Formulare de inventar

Directori
C.A.

Când este
cazul

Asigurarea
condiţiilor
optime pentru
un învăţământ
de calitate

100%

Întocmirea documentaţiei pentru
reparaţii

Documentaţia specifică

Directori
Contabil şef

Când este
cazul

Respectarea
legislaţiei în
vigoare

80%

Întreţinerea şi dezvoltarea
patrimoniului şcolar pentru crearea
unui ambient favorabil procesului de
învăţare

Documentaţia specifică

Directori
Diriginţi

Permanent

Autorizaţia de
funcţionare

100%
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Conform
alocărilor de
fonduri
Permanent

Realizarea execuţiei
bugetare 100%
100%

100%

75%

80%
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4

Identificarea unor
posibilităţi de
asigurare a unor
venituri
extrabugetare
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Asigurarea condiţiilor necesare privind
iluminatul, încălzirea, alimentarea cu
apă, canalizare şi pază

Referate necesare la
RAEDPP
Plan de pază

Directori
Administrator

Permanent

Negocierea celor mai avantajoase
contracte de sponsorizare şi condiţii
pentru obţinerea fondurilor
extrabugetare
Identificarea surselor extrabugetare de
finanţare

contracte de sponsorizare

Directori

Permanent

Spații pentru închiriere

Directori
Contabil şef

Permanent

Asigurarea
condiţiilor
optime pentru
un învăţământ
de calitate
Respectarea
legislaţiei în
vigoare

100%

Veniturile
extrabugetare
obţinute

Cresterea cu 20 %a
cuantumului veniturilor
extrabugetare

50%

1. PLANUL DE PARTENERIAT AL SCOLII
Serviciile se bazează pe următoarele principii cheie
 Creşterea aspiraţiilor –
Stabilirea unor aspiraţii mai înalte

 Parteneriatul
Mai multe beneficii lucrând împreună

 Întâmpinarea nevoilor individuale
Depăşirea barierelor în calea învăţării

 Comunitate
Exploatarea resurselor, atât a celor oferite de personalul şcolii cât
şi a celor pe care le pot oferi ceilalţi membrii ai comunităţii

 Luarea în considerare a opiniilor tinerilor
În planificare şi implementare

 Şanse egale
Influenţarea politicilor pentru a îi ajuta pe toţi să reuşească
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 Includerea
Menţinerea tinerilor în procesul de învăţare şi în societate

 Desfăşurarea de activităţi demonstrate a funcţiona
“A face ceea ce funcţionează”
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MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE

SCOP:
Să asigure sprijinul din partea managementului şcolii în vederea coordonării activităţilor de lucru cu elevii

ACTIVITATE

1.

2.

MANAGE
MENT
(procesul
de
consiliere
privind
cariera)

PLANIFI
CARE ŞI
ANALIZĂ

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE
informare
şi
consiliere
educaţională;
- consiliere psihologica pentru
elevii care apelează singuri la
serviciile de consiliere;
- sprijin intens pentru elevii cu
dificultăţi de adaptare şi învăţare
sau cu nevoi speciale;

- stabilirea de activităţi concrete
în cadrul domeniului orientare
şcolara şi profesională în planul
managerial al consilierului şcolar;
- sprijin în activitatea diriginţilor;
- elaborarea unor teme pentru
orele de dirigenţie în colaborare
cu diriginţii.

CONTRIBUŢIA ŞCOLII

METODĂ /
CINE

CÂND

EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)

solicitare
de
sprijin
instituţiilor de învăţământ
superior in vederea prezentării
ofertei educaţionale;
- solicitare de sprijin agenţilor
economici în vederea
prezentării cerinţelor
meseriilor din zona;
facilitarea
interacţiunii
factorilor
implicaţi
în
consilierea carierei.

- strategii de consiliere
educaţională;
- tehnici de intervenţie
specifice
(testări,
chestionare, examinări,
sondaje etc.)
- metode de intervenţie
în cazuri de criza.

- lunar;
- la solicitarea
diriginţilor.

-evaluări
psihopedagogice
periodice;
- identificarea şi
evaluarea
nevoilor
elevilor şi a nivelelor
de sprijin (1, 2, 3).

- semestrial

- raport de activitate
semestrial
al
consilierului şcolar;
registrul
de
activităţi OSP;
rapoarte
de
activitate ale comisiei
diriginţilor;
- fise de evaluare
psihologica.

- cuprinderea în planul
managerial al şcolii, a
obiectivelor şi activităţilor
privind orientarea în cariera
din planul managerial al
consilierului şcolar;
- stabilirea de către diriginţi a
unor teme privind orientarea
şcolară în cadrul orelor de
dirigenţie;
- menţinerea legăturilor între
planificatorii de curriculum si
personalul educaţional.
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- psiholog şcolar;
- diriginţi
- întocmirea planurilor
manageriale.

- directori, consilier
şcolar, consilier educativ,
responsabilul
comisiei
diriginţilor, diriginţi.
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MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE (CONTINUARE)

ACTIVITATE

3.

RESURSE ŞI
FACILITĂŢI

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR
PSIHOPEDAGOGICE
- spaţiul şi logistica
cabinetului şcolar de
asistenţă psihopedagogică;
- acordarea de consiliere
psihologică elevilor în
vederea integrării socioprofesionale.

- colaborarea cu toţi
membrii
4. DEZVOLTA parteneriatului în
vederea stabilirii
REA
PARTENER obiectivelor propuse
în acordul de
IA-TULUI
parteneriat
referitoare la OSP.

CONTRIBUŢIA ŞCOLII

METODĂ /
CINE

CÂND

EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)

- asigurarea logisticii necesare
desfăşurării activităţii de OSP;
- organizarea de vizite de studiu
la Târgul de ofertă educaţională
Universitaria, precum si cu
ocazia zilelor porţilor deschise;
- organizarea de vizite de studiu
la diferiţi agenţi economici în
scopul integrării mai uşoare pe
piaţa muncii;
- invitarea unor specialişti din
diferite domenii.

- testări, examinări,
consiliere vocaţională şi
psihopedagogică;
- vizite de studiu;
- informare asupra
carierei, exerciţii de luare
a deciziilor, conceperea de
CV, scrisori de intenţie,
pregătirea pentru interviu.

- la solicitarea
diriginţilor şi
în perioadele
de desfăşurare
ale Târgurilor
respective

identificarea
aspectelor care pot fi
îmbunătăţite precum şi
a oportunităţilor ce li se
oferă elevilor

- încheierea acordului de
parteneriat între şcoala şi
colaboratorii acesteia;
- întărirea activităţii de
parteneriat prin activităţi
concrete;
- extinderea acordului de
parteneriat prin atragerea
de colaboratori noi.

- contactarea
partenerilor;
- sondaje de opinie.

-semestrial
- anual;
- de câte ori
este cazul.

- analiza periodica
SWOT a
activităţilor
cuprinse în
acordul de
parteneriat.
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- consilier şcolar, diriginţi,
reprezentanţii agenţilor
economici.

- consilier şcolar;
- director;
- reprezentanţii
agenţilor economici.
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PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
MANAGEMENT ŞI ORGANIZARE (CONTINUARE)

5.

6.

7.

8.

ACTIVITATE

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE

FORMAREA
PERSONALULUI

- analiza SWOT a
situaţiei existente şi a situaţiei de
nevoi;
- formarea şi consilierea psiho pedagogică privind OSP.

- sprijinirea dezvoltării
procesului orientare
profesională şi consiliere
în carieră.

- identificarea nivelelor de sprijin
pentru elevi şi stabilirea
modalităţilor de a răspunde
nevoilor identificate.

- cuprinderea tuturor
domeniilor, specializărilor
şi a nivelelor de pregătire;
- asigurarea condiţiilor
optime pentru elevii cu
nevoi speciale.

EGALITATEA
ŞANSELOR ŞI
IMPARŢIALITATE

MONITORIZARE

EVALUARE FINALĂ

CONTRIBUŢIA
ŞCOLII

- elaborarea de chestionare
periodice
pentru
orele
de
dirigenţie;
- elaborarea de chestionare
preliminare în vederea organizării
activităţilor specifice OSP.

- monitorizarea serviciilor
şi a activităţilor de
orientare şcolară.

- sintetizarea reuşitei absolvenţilor
la sfârşitul fiecărui ciclu de
învăţământ.

- elaborarea unui raport de
activitate
privind
integrarea absolvenţilor în
învăţământul superior şi

METODĂ /
CINE

- analiza SWOT;
- seminar de
formare.
- consilier şcolar;
- consilier
educativ;
- responsabilul
comisiei
diriginţilor.
- chestionar
preliminar privind
nevoile elevilor;
- psihoteste.
- consilier şcolar;
- diriginţi.
- chestionare;
- sondaj de opinie.

CÂND

- în prima luna a
perioadei de
derulare a
acordului de
parteneriat.

EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)
- identificarea
aspectelor care pot fi
îmbunătăţite precum şi a
oportunităţilor.

- când este cazul.

- interpretarea
rezultatelor
chestionarelor şi testelor
aplicate.

- când este cazul.

interpretarea
rezultatelor
chestionarelor şi testelor
aplicate

- sfârşitul anului
şcolar.

- analiza studiului de
caz.

- consilier şcolar;
- diriginţi.
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- studiu de caz.
- diriginţii claselor
terminale.

COLEGIUL TEHNIC TURDA

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

pe piaţa muncii.

CONSILIERE, ORIENTARE ŞI SPRIJIN
SCOPURI:
 Asigurarea că toţi tinerii au acces în mod imparţial la serviciile de orientare, consiliere şi sprijin
 Identificarea tinerilor care au nevoie de sprijin suplimentar şi întâmpinarea nevoilor acestora după stabilirea ordinii în care
aceşti tineri vor primi sprijin

ACTIVITATE

1. STABILIREA
PRIORITĂŢILOR
PRIVIND
ACTIVITĂŢILE

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR
PSIHOPEDAGOGICE
- identificarea
nevoilor elevilor şi a
nivelelor de sprijin
necesar;
- identificarea
nevoilor de formare a
profesorilor.

CONTRIBUŢIA
ŞCOLII

METODĂ /
CINE

CÂND

- luarea în
considerare a
nevoilor tinerilor de
informare şi formare.

seminar
de
formare;
chestionare,
sondaje, analiza
SWOT.

- în prima
luna
a
perioadei de
derulare a
acordului de
parteneriat;
- când este
cazul.

- consilier şcolar;
- consilier
educativ;
- diriginţi.
2. EXAMINAREA
PERIODICĂ A

- gruparea elevilor pe menţinerea strategii
niveluri
de legăturilor
cu intervenţie
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EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)
- analiza
priorităţilor
corelată cu
dificultăţile şi
oportunităţile
identificate.

de - când este - analiza
cazul.
rezultatelor
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NEVOILOR SPECIALE
ALE ELEVILOR
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intervenţie.

intervenţiilor.

personalul
specifice.
educaţional
pentru
identificarea nevoilor - consilier şcolar.
speciale ale elevilor.

CONSILIERE, ORIENTARE ŞI SPRIJIN (CONTINUARE)

ACTIVITATE

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR
PSIHOPEDAGOGICE

CONTRIBUŢIA
ŞCOLII

3. PROGRESUL
ELEVILOR (FIŞE DE
EVALUARE A
PROGRESULUI
INDIVIDUAL)

înregistrarea
progreselor
individuale
ale
elevilor pe fiecare
nivel de intervenţie.

4. PLAN INDIVIDUAL DE
CARIERĂ

stimularea
şi asigurarea
sprijinul elevilor în colaborării
între
conceperea planului partenerii implicaţi.
propriu de cariera;
- sprijin în activităţile

monitorizarea
rezultatelor generale
obţinute de elevi la
teorie şi practică, a
motivaţiei şcolare şi
a frecvenţei la clasă.
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METODĂ /
CINE

CÂND

EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)

- fişa de evaluare -semestrial
- analiza grilelor
a
progresului - anual
de
evaluare
şcolar.
- de câte ori periodică şi finală.
este cazul
- diriginţi;
- consilier şcolar.

- chestionare de - lunar.
interese;
teste
de
aptitudini;
- analiza valorilor

- analiza planurilor
proprii de cariera.
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de
consiliere
educaţională.

asigurarea
de
servicii pentru elevii
cu
dificultăţi
materiale,
psihoafective,
de
sănătate
şi
intelectuale.

- promovarea
egalităţii şanselor;
- sprijin imparţial;
- deschidere şi
confidenţialitate.

6. SPRIJIN ÎN AFARA
ŞCOLII (PROGRAME
DE RECUPERARE,
ASISTENŢĂ
INDIVIDUALIZATĂ,
ALTE FORME DE
SPRIJIN INDIVIDUAL)

- intervenţii
individualizate
specifice cazurilor
problemă.

stabilirea
de
legături cu serviciile
de asistenţă socială
şi medicală.

7. ABANDON ŞCOLAR

- intervenţie
- depistarea la timp
psihologică în situaţie a
situaţiilor
de
de criză;
abandon şcolar.
- sprijin în reintegrare

5. EGALITATEA
ŞANSELOR

şi a nevoilor
referitoare
la
muncă.
- consilier şcolar;
- diriginţi;
- elevi.
- dezbateri cu - semestrial - analiza eficienţei
tema
acceptării - de câte ori acţiunilor
alterităţii şi a este cazul.
desfăşurate.
toleranţei.
- diriginţi;
- consilier şcolar;
- consilier
educativ.
- intervenţii de - la
specialitate,
solicitare.
psihoterapie
şi
asistenţă
psihopedagogică

- analiza
progresului
înregistrat în
recuperare.

- consilier şcolar.
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- intervenţii de - la
specialitate,
solicitare.
psihoterapie
şi
asistenţă

- analiza
progresului
înregistrat în
recuperare.
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şi adaptare socială.

psihopedagogică
- consilier şcolar.
- diriginţi.

IMPLICAREA PĂRINTELUI/TUTORELUI
SCOP:
Încurajarea implicării părinţilor/tutorilor în a-i ajuta pe elevi în procesul de tranziţie către un loc de muncă prin furnizarea de
informaţii şi sfaturi de actualitate

ACTIVITATE

ÎNTÂLNIRI CU PĂRINŢII

CONTRIBUŢIA
SERVICIILOR
PSIHOPEDAGOGICE
consiliere
asistenţă
psihopedagogică

CONTRIBUŢIA
ŞCOLII

şi - menţinerea
legăturilor între
planificatorii de
29

METODĂ /
CINE

- lectorate cu
părinţii.

CÂND

- la
solicitarea
părinţilor.

EVALUARE
PERIODICĂ
(revizuirea
atribuţiilor)
- analiza eficienţei
acţiunilor
desfăşurate.
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privind
cariera
(caracteristici
de
personalitate,
interese,
abilităţi,
talent etc.)
ALTE FORME DE
COMUNICARE CU PĂRINŢII

curriculum ,
personalul
educaţional şi
părinţi.

- consilier şcolar;
- diriginţi;
- partenerii
acestui acord.

- consiliere şi sprijin înregistrarea -corespondenţa;
acordat diriginţilor şi progresului şcolar al - vizite la
părinţilor
elevilor
domiciliu.

-semestrial - analiza situaţiei
- de câte ori elevilor la sfârşit de
este cazul
semestru şi de an
şcolar

- diriginţi.

ACTIVITĂŢI PENTRU CLASELE A -IX- A

ACTIVITATE

Orientare privind cariera

CINE
Diriginţi
Consilier şcolar

METODĂ

CÂND
La începutul
şcolar

Dezbatere
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REZULTATE
EVALUATE
/AŞTEPTATE
anului Înţelegerea corectă a
conceptului de carieră
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Vizita
la
economici

agenţi Diriginţi
Profesor de specialitate
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Observaţia

Sem. I

Proiecte personale

Întâlniri cu oameni de Directori
afaceri
Diriginţi

Joc de rol

Decembrie

Portofolii

Concursuri pe meserii

Profesor de specialitate

Exerciţiu şi simulare

Martie

Obţinerea
performanţă

Dialog cu personalităţi

Directori
Diriginţi

Conversaţia
Studiu de caz

Sem. II

Video-audio casete
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de
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ACTIVITATE
Vizite la
expoziţii

Târguri

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
ACTIVITĂŢI PENTRU CLASELE A–X-A
METODĂ

CINE
şi Diriginţi
Profesor de specialitate

CÂND

REZULTATE EVALUATE
/AŞTEPTATE
se Pliante, articole, afişe

Observaţia
Convingerea

Când
organizează

Vizite la OPC şi spaţii Diriginţi
comerciale
Profesor de specialitate

Observaţia
Reportajul

Cu
ocazia Conştientizarea elevilor asupra
sărbătorilor
riscurilor la care pot fi expuşi
consumatorii

Întocmirea unui mic plan Diriginţi
de afaceri
Profesor de economie

Chestionar
Studiu de caz

Mai

Articole, referate ale elevilor

Anchete
în
rândul Diriginţi
consumatorilor (elevilor) Profesor de economie

Observaţia
Reportajul

Iunie

Casete audio-video
Pliante

Vizita
la
economici

Observaţia

Iunie

Proiecte personale

agenţi Diriginţi
Profesor de specialitate
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ORGANIZAŢIA
PARTENERĂ

ACTIVITATE

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT

CINE

CONTRIBUŢIA
CÂND
SERVICIILOR PSIHOPEDAGOGICE
Cunoaşterea principalelor Semestrial
profile ocupaţionale ale
de municipiului;
Îndrumarea elevilor în
vederea
întocmirii
proiectelor
personale
privind cariera.

REZULTATE
EVALUATE
/AŞTEPTATE
Formarea deprinderilor şi
priceperilor;
Valorificarea aptitudinilor
şi talentelor;
Cultivarea respectului faţă
de muncă.

S.C.
STICLA Vizita
la
agenţi
TURDA S.A.
economici;
Întâlniri cu oameni de
afaceri;
Întocmirea unui mic
plan de afaceri

Elevi
Diriginţi
Profesor
specialitate

TURDAPAN Vizita
la
agenţi
economici
Întâlniri cu oameni de
afaceri;
Întocmirea unui mic
plan de afaceri

Elevi
Diriginţi
Profesor
specialitate

Cunoaşterea principalelor Semestrial
profile ocupaţionale ale
de municipiului;
Îndrumarea elevilor în
vederea
întocmirii
proiectelor
personale
privind cariera.

Formarea deprinderilor şi
priceperilor;
Valorificarea aptitudinilor
şi talentelor;
Cultivarea respectului faţă
de muncă.

Vizita
la
agenţi
economici
Întâlniri cu oameni de
afaceri;
Întocmirea unui mic
plan de afaceri

Elevi
Diriginţi
Profesor
specialitate

Cunoaşterea principalelor Semestrial
profile ocupaţionale ale
de municipiului;
Îndrumarea elevilor în
vederea
întocmirii
proiectelor
personale
privind cariera.

Formarea deprinderilor şi
priceperilor;
Valorificarea aptitudinilor
şi talentelor;
Cultivarea respectului faţă
de muncă.

S.C.
S.A.

S.C.
ELECTROCERAMI
CA S.A.
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RATL TURDA

Vizita
la
agenţi
economici
Întâlniri cu oameni de
afaceri;
Întocmirea unui mic
plan de afaceri

Agenţia locală de Simularea organizării
ocupare a forţei de şi desfăşurării unei
muncă
burse a locurilor de
muncă

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

Cunoaşterea principalelor Semestrial
profile ocupaţionale ale
de municipiului;
Îndrumarea elevilor în
vederea
întocmirii
proiectelor
personale
privind cariera.

Formarea deprinderilor şi
priceperilor:
Valorificarea aptitudinilor
şi talentelor;
Cultivarea respectului faţă
de muncă.

Elevi
- stimularea şi sprijinul Semestrial
Diriginţi
elevilor în conceperea
Reprezentanţi ai planului propriu de carieră;
agenţilor
- sprijin în activităţile de
economici
consiliere educaţională.

Pregătirea elevilor pentru
un interviu;
Realizarea interviului;
Conceperea unui plan
propriu de carieră.

Elevi
Diriginţi
Profesor
specialitate

Fundaţia „Speranţa Oferirea de şanse Diriginţi
Diabeticilor”
egale pentru toţi elevii Consilier şcolar
Cadre medicale

Identificarea
diferitelor Când
atitudini individuale
şi cazul
nevoi speciale privind
aceasta boală

Centrul
de Oferirea de şanse Diriginţi
voluntariat TURDA egale pentru toţi elevii Consilier şcolar
Consilier
educativ
Instituţii
de Vizite de studiu la Diriginţi
învăţământ superior Târgul
de
ofertă Consilier
educaţională
educativ
Universitaria, şi cu
ocazia zilelor porţilor

Importanta
voinţei
în De două ori Crearea unei atmosfere
formarea şi dezvoltarea pe semestru asemănătoare vieţii de
personalităţii
familie.
Acordarea de consiliere
psihologică elevilor în
vederea integrării socioprofesionale.
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Mai

este Conştientizarea elevilor şi
a cadrelor didactice.

Cunoaşterea
reţelei
învăţământului superior.
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deschise.
Oficiul
pentru Vizite la OPC si spatii Diriginţi
protecţia
comerciale
Profesor
consumatorului
specialitate

Înţelegerea riscului pieţei, Cu ocazia
de a calităţii şi respectării sărbătorilor
procesului tehnologic.
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Conştientizarea elevilor
asupra riscurilor la care
pot fi expuşi consumatorii
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2 RESURSE UMANE
Nr. total cadre didactice: 57
din care:
- titulari 41 (nr. prof. titulari) = 71,92 %
- calificati 57 (nr.) = 100 %
Profesori de cultură generală:
- total: 23
- din care titulari 18 = 78,26 % (din total prof. de cultură gen.)
Profesori de discipline tehnice / de specialitate:
- total: 28
- din care titulari 19 = 67,85 % (din total prof. de de specialitate)
Maiştri instructori:
- Total 6
- din care titulari 4 = 66,66 % (din total maiştri instructori)
Grade didactice:
- Fara grad 3 : 5,26%
- Cadre didactice cu examen de definitivat: 16 (număr) = 28,07 % din total
- Cadre didactice cu gradul didactic al II lea:8 (număr) = 14,03 % din total
- Cadre didactice cu gradul didactic I: 24.(număr) = 42,10 % din total
- Cadre didactice cu doctorat: 6 (număr) = 10,52 % din total (doctoranzi 3)
Număr profesori metodişti : 3 din care :
-de cultură generală 1
-de specialitate 2
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Partea IV

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

: Consultare, monitorizare si revizuire

PRIORITATEA 1: Îmbunătăţirea procesului de orientare şcolară şi profesională a elevilor pentru reuşita în carieră
Obiectiv, ţinte, rezultate, măsuri/acţiuni

Situaţia la
finalizarea
actualizării
PRAI/PLAI/PAS

Obiectivul: Elaborarea suportului informaţional de către profesorul de la
cabinetul de consiliere psihopedagogică, care să vină în ajutorul profesorilor
diriginţi pentru utilizarea instrumentelor specifice orientării în carieră a
elevilor i valorificarea resurselor disciplinelor din curriculum în dezvoltarea
locală în această direcţie.
Ţinte (indicatori): Continuarea studiilor de către toţi absolvenţii nivelului I Continua
studiile
de calificare prin anul de completare şi a 80 % dintre absolvenţii nivelului II 90,67%
dintre
prin ciclul superior al liceului
absolvenţii nivelului I
şi 72,45%
dintre
absolvenţii nivelului
II

Rezultate măsurabile: - Elaborarea unui suport informaţional –
portofoliul cu materiale despre „Consiliere şi orientare profesională”
- 1 temă /semestru la orele de dirigenţie pentru clasele X şi XII în
vederea consilierii pentru carieră
- Teste de aptitudini şi analiza rezultatelor elevii din clasele X şi XI ,
XII Liceu ruta directa/ XIII Liceu ruta progresiva
- 1 chestionar/ semestru privind nivelul de cunoştinţe şi abilităţi
dobândite de elevi în urma activităţii de consiliere în carieră şi analiza
rezultatelor care se va populariza în consiliile profesorale şi la orele de
dirigenţie
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Progresul înregistrat până la
semestrul I

Aprecierea progresului
înregistrat
(0, 1, 2, 3)
/Recomandări

3- progres bun
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Măsuri/Acţiuni pentru atingerea Termen
Cine răspunde
obiectivului:
Întocmirea portofoliului „Consiliere decembrie 2014 Profesorul de la
şi orientare profesională”
cabinetul de
consiliere
psihopedagogică

S-a realizat
Sunt utilizate tematicile propuse de
portofoliul de
portofoliu la orele de dirigenţie.
“Consiliere si
orientare vocationala”
care contine teme ca:
Factorii care
influenteaza alegerea
carierei, Arborele
genealogic al
profesiilor, Angajatori
si angajati,
Motivatiile
profesionale
,Scrisoarea de
intentie, Planul de
cariera, Anunturile de
oferta a unui loc de
munca, Interviul de
angajare şi altele
Întocmirea planificărilor la orele de Ianuarie 2015 / Responsabilul
În proporţie de 85% În proporţie de 100% planificările
dirigenţie
cu
cel
puţin
o mai 2015
comisiei diriginţilor planificările au
conţin cel putin o temă pe semestru
temă/semestru pentru orientarea în
conţinut teme privind pentru orientarea în carieră
carieră
orientarea în carieră.
Chestionarea elevilor cel puţin 1 Ianuarie 2015 / Profesorul de la
S-au aplicat teste de S-a aplicat testul de aptitudini
dată/semestru
pentru depistarea mai 2015
cabinetul de
aptitudini „Chestinar „Chestinar de interese Holland”
nivelului de cunoştinţe şi abilităţile
consiliere
de interese Holland”, pentru 6 elevi la cerere din care 4
dobândite în urma activităţii de
psihopedagogică
Chestionar de
elevi îşi întăresc motivatia urmării
consiliere
în
carieră,
analiza
motivaţie
unei cariere.
chestionarelor şi popularizarea lor in
profesională, Test
consiliile profesorale şi la orele de
privind setul ascuns
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3 – progres bun

3 – progres bun
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dirigenţie
Aplicarea unor teste de aptitudini Iunie 2015
pentru elevii claselor terminale în
colaborare cu ALOFM

de valori
Directorul adjunct

S-au aplicat
Se va realiza
chestionare de
aptitudini unui număr
de 150 de viitori
absolvenţi de către
ALOFM Turda

Iunie 2015/ un membru
CLDPS

PRIORITATEA 2: Micşorarea fenomenului de absenteism
Obiectiv, ţinte, rezultate, măsuri/acţiuni

Situaţia la finalizarea
Progresul înregistrat până la
actualizării
semestrul I 2014-2015
PRAI/PLAI/PAS în anul
2007-2014

Obiectivul: Scăderea numărului de absenţe nemotivate la nivelul
fiecărui clase de elevi
Ţinte (indicatori): reducerea numărului de elevi exmatriculaţi sau S-a redus nr. elevi
rămaşi repetenţi din cauza numărului mare de absenţe nemotivate
exmatriculaţi de la 26 în
2012-2013 la 18 în 2013- Sunt 9 elevi exmatriculaţi cu trei
2014
mai putin ca la finele sem I al
s-a redus numărul de elevi
anului şcolar 2013-2014
repetenţi de la 35 în 20122013 la 30 în 2013-2014

Aprecierea progresului
înregistrat
(0, 1, 2, 3) /Recomandări

1 – progres întârziat

Rezultate măsurabile: Numărul elevilor exmatriculaţi şi rămaşi
repetenţi din cauza absenţelor se reduce cu 69 %
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea Termen
Cine răspunde
obiectivului:
Monitorizarea zilnică a frecvenţei 22 0ctombrie-22 Directorul
S-a realizat monitorizarea S-a realizat monitorizarea
elevilor la nivelul fiecărei clase
noiembrie 2014 adjunct
frecvenţei
frecvenţei
Diriginţii
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1- progres întârziat
Monitorizarea arată că
frecvenţa elevilor nu s-a
ameliorat deci se impune
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luarea altor masuri mai
eficiente
Analiza frecvenţei la ore a elevilor şi 1 decembrie
întocmirea unui plan de măsuri 2014
pentru diminuarea numărului de
absenţe

Directorul
Directorul
adjunct

Planul de masuri a fost
întocmit

S-a realizat procedura şi s-au
aplicat chestionare tuturor
parintilor si elevilor cu probleme
de absenteism

Monitorizarea implementării planului 1 mai 2015
de măsuri

Directorul
adjunct

Directorul adjunct a
realizat monitorizarea

Monitorizarea procedurii este în
curs de desfăşurare

Analizarea efectelor implementării 1 iunie 2015
planului

Directorul
Directorul
adjunct

Analiza a constatat că
planul nu a avut eficienţa
scontată

2- progres satisfacator
Planul de măsuri nu a fost
eficient şi s-a întocmit o
procedură de diminuare a
fenomenului de absenteism
2- progres satisfăcător
1 mai 2015 – profesorul de
la cabinetul de consiliere
psihopedagogică va
prezenta în C.P.
concluziile, iar membrii
C.P. vor propune măsuri de
ameliorare
1- progres întârziat
15- iunie 2015 –
conducerea şcolii

Situaţia la finalizarea
Progresul înregistrat până la
actualizării
semestrul
PRAI/PLAI/PAS în anul

Aprecierea progresului
înregistrat
(0, 1, 2, 3) /Recomandări

PRIORITATEA 3: Creşterea calităţii procesului educaţional
Obiectiv, ţinte, rezultate, măsuri/acţiuni

Obiectivul: Dezvoltarea metodelor didactice care facilitează învăţarea
centrată pe elev şi a practicilor şcolii incluzive, pentru ridicarea calităţii
actului educativ
Ţinte (indicatori): Folosirea de către toate cadrele didactice a Cadrele didactice în
Cadrele didactice în proporţie de
metodelor învăţării centrate pe elev şi a practicilor şcolii incluzive
proporţie de 80 % au
85 % au utilizat în demersul
utilizat
în
demersul
didactic
metodele
învăţării
didactic metodele învăţării
centrate pe elev în sem I.
centrate pe elev
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Rezultate măsurabile: - Constatările rezultate în urma
asistenţelor şi interasistenţelor realizate şi întocmirea fişelor de
monitorizare internă şi a raportului de autoevaluare al CEAC.
- Sondaje de opinie realizate în rândul elevilor la început de an
şcolar, la finele semestrului I , la finele anului şcolar, interpretarea
lor şi analizarea in cadrul comisiilor metodice şi al consiliilor
profesorale
- Planuri de îmbunătăţire rezultate în urma relizării asistenţelor şi
interasistenţelor şi a sondajelor de opinie
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea Termen
obiectivului:
Planificarea activităţilor de învăţare 1 oct.2014
pentru promovarea învăţării centrate 1 martie 2015
pe elev sau în cadrul unui grup
Lecţii demonstrative la nivelul ariilor 1 febr.2015
curriculare
1 iunie 2015

Elaborarea de auxiliare curriculare 1 febr.2015
necesare desfăşurării orelor prin 1 iunie 2015
metode
activ
participative
şi
utilizarea celor existente

Cine răspunde
Directorul adjunct şi şefii
de catedre au avizat
planificările favorabil
Au fost desfăşurate 31 de
lecţii demonstartive în
cadrul tuturor ariilor
curriculare, cuprinzând
chiar şi lecţii
interdisciplinare în număr
de 4.
Şefii de catedre Auxiliarele curriculare
elaborate sunt numeroase
(fişe de lucru, chestionare,
prezentări PP, hărţi,
grafice, scheme etc.)
constatându-se la nivelul
fiecărei ariicurriculare
creşterea frecvenţei de
utilizare a mijloacelor
moderne IT în realizarea
Directorul
adjunct
Şefii de catedre
Şefii de catedre
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Directorul adjunct şi şefii de
3- progres bun
catedre au avizat planificările
favorabil pentru sem I
S-au desfăşurat până la finele
3- progres bun
sem.I un număr de 12 lecţii
demonstrative care includ şi lecţii
interdisciplinare în număr de 3.

Elaborarea de auxiliare
3- progres bun
curriculare a fost continuată, s-au
îmbunătăţit cele existente, iar
dotarea cu noi calculatoare şi
încheierea lucrărilor de reabilitare
a atelierelor şcoală au contribuit
la creşterea atractivităţii orelor de
curs
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orelor
1 febr.2015
Sondaje de opinie realizate în
1 iunie 2015
rândul elevilor la început de an
şcolar, la finele semestrului I , la
finele anului şcolar, interpretarea
lor şi analizarea in cadrul
comisiilor metodice şi al
consiliilor profesorale

Responsabil
CEAC- Ancuta
Cordis
Psihologul
şcolar
Reprezentantul
elevilor în
CEAC

Sondajele de opinie
Sondajele realizate în sem. I arată 3- progres bun
realizate în rândul elevilor că elevii apreciază cadrele
au scos la iveală
didactice bine pregătite ştiinţific
nemulţumirile acestora în şi care utilizează metodele
ce priveşte numărul de ore moderne de instruire. De
prea mare pe zi (propun 4- asemenea remarcă că a crescut
5 ore) şi a condiţiilor
numărul şi atractivitatea
inadecvate din sala de
activităţilor extraşcolare şi
sport (necesită reabilitare), dotarea cabinetelor şi
precum şi aprecierea
laboratoarelor cu computere şi
folosirii metodelor
mijloace moderne.
moderne şi a tehnicii IT la
ore.

PRIORITATEA 4: Dezvoltarea în rândul elevilor a abilităţilor generale de comunicare şi participare la viaţa socială
Obiectiv, ţinte, rezultate, măsuri/acţiuni

Situaţia la finalizarea
actualizării
PRAI/PLAI/PAS

Obiectivul: Dezvoltarea competenţelor de comunicare (inclusiv într-o
limbă străină), a abilităţilor antreprenoriale şi manageriale, de
management a timpului, a spiritului de echipă, a conduitei civice
Ţinte (indicatori): minim 80% din elevii absolvenţi în sistemul 12,42 % dintre absolvenţii
PHARE-TVET care au obţinut un loc de muncă şi-l vor păstra minim 1 de nivel 2 s-au angajat şi
an de la data angajării
21,2 % absolvenţi de nivel
3, si-au păstrat locul de
muncă 60% dintre ei

Rezultate măsurabile: - număr minim de absolvenţi ai CTVU
care îşi pierd locul de muncă şi intră în evidenţele AJOFM înainte
de 1 an de experienţă pe post.
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Progresul înregistrat până la
semestrul I

Aprecierea progresului
înregistrat
(0, 1, 2, 3) /Recomandări

3- progres bun
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- Procentul de elevi care au participat la activităţi din cadrul
parteneriatelor şcolare existente cu diferite instituţii ale
comunităţii locale
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:
Participarea cadrelor didactice la
cursuri de formare specifice
obiectivului

Termen

Cine răspunde

Iunie 2015

Prof. Valeria
Cosara

Utilizarea metodelor moderne de
predare centrate pe elev

Iunie 2015

Utilizarea orei de orientare în carieră Iunie 2015
vocaţională pentru formarea
competenţelor civice

Au participat un număr de Au participat un număr de 26
3- progres bun
33 cadre didactice şi 1
cadre didactice la cursuri de
director la cursuri de
formare vizând comunicarea şi
formare vizând
participarea la viaţa socială
comunicarea şi
participarea la viaţa
socială
Şefii de catedră Cadrele didactice în
Cadrele didactice în proporţie de 3- progres bun
proporţie de 80 % au
85 % au utilizat în demersul
utilizat în demersul
didactic metodele învăţării
didactic metodele învăţării centrate pe elev în sem I.
centrate pe elev
Responsabilul Participarea la activităţi şi Au fost vizitate târguri şi
3- progres bun
conmisiei
concursuri judeţene şi
expoziţii (2 vizite), participarea la
diriginţilor
naţionale care promoveză activităţi şi concursuri judeţene şi
spiritul civic: „Spring
naţionale care promoveză spiritul
Day”, Mesajul meu
civic, sesiune de comunicări
antidrog, participarea la ştiinţifice ale elevilor „Drepturile
sesiuni de comunicări ale omului”, concurs Antiviolenţa,
elevilor, lecţie
Sărbătorirea Zilelor Colegiului,
demonstrativă „Turda oraş Comemorarea Holocaustului,
european!”, Sărbătorirea organizarea serbarilor de Craciun
Zilelor Colegiului,
si Paste, 8 martie, sarbatorirea
Comemorarea
zilei Francofoniei, Sarbatorirea
Holcaustului, vizite
zilei de 1 Decembrie , 15
târguri şi expoziţii (6
Ianuarie, 24 Ianuarie,
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Întâlniri ale elevilor cu angajatorii
din zonă

Dec. 2014
Mai 2015

Participarea unui număr mai mare de Iunie 2015
elevi în acţiuni realizate prin
parteneritele existente intre instituţia
noastră şi alte instituţii ale
comunităţii locale

Diriginţi

vizite),Copncerte de
colinde, Sarbatorirea zilei
de 1 Decembrie , 15
Ianuarie, 24 Ianuarie,
S-au făcut vizite la agenţii
economici cu care s-au
încheiat parteneriatele de
colaborare

Profesorii
9 parteneriate cu agenţi
coordonatori ai economici, 6 parteneriate
parteneriatelor cu instituţii publice ale
comunităţii locale

Au fost vizitaţi agenţii economici
locali. Se realizează colaborari cu
firma Ivami şi RATL pentru
angajarea viitorilor absolvenţi
7 parteneriate cu agenţi
economici, 9 parteneriate cu
instituţii publice ale comunităţii
locale, 2 parteneriate cu alte şcoli
şi 1 parteneriat cu instituţii de
învăţământ superior

2 – progres satisfăcător
Intensificarea negocierilor
cu firmele pentru angajarea
unui numar mai mare de
absolvenţi
3 – progres bun

PRIORITATEA 5: : Creşterea performanţei procesului instructiv educativ la toate nivelurile, analiza obiectivă şi popularizarea performanţei
îmbunătăţite
Obiectiv, ţinte, rezultate, măsuri/acţiuni

Situaţia la finalizarea
actualizării
PRAI/PLAI/PAS

Progresul înregistrat până la
semestrul I

Obiectivul: Creşterea interesului cadrelor didactice şi a elevilor
pentru realizarea de performanţă
Ţinte (indicatori): Participarea la concursuri şi olimpiade şcolare a A crescut numărul premiilor
cel puţin 4 elevi din fiecare clasă, Scăderea cu 10 % a numărului de obţinute la concursurile şi
Rezultatele la fazele judeţene sunt
elevi corigenţi şi neclasificaţi, Creşterea procentului de olimpiadele şcolare faze
mai bune ca în anul anterior
promovabilitate cu 6,5% la examenul de bacalaureat
judeţene,
naşionale
şi
internaţionale cu 50%

Rezultate măsurabile: - rezultatele la olimpiadele şi
concursurile şcolare şi la examenele de final de ciclu
- procentul redus al elevilor neclasificaţi şi corigenţi
- procentul ridicat de promovabilitate la examenul de
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Aprecierea progresului
înregistrat
(0, 1, 2, 3) /Recomandări

3 progres bun
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bacalaureat
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea Termen
obiectivului:
Realizarea unui panou de tipul „Cu ei Decembrie 2014
ne mândrim!”

Cine
răspunde
Prof. Prof.
Ciprian
Baras

S-a realizat panoul cu
S-au realizat panouri de
3- progres bun
diplimele obţinute laaria
poavazare a coridoarelor şcolii
curriculara tehnologii, precum toate conţinând realizări ale
şi în sălile de clasă sunt
elevilor în anul şcolar anterior
expuse diplomele obţinute de „Pro Natura”, , „ Educaţie
elevi la olimpiade şi
rutieră”, „Antidrog”, concursuri
concursuri
sportive, precum şi amenajarea de
vitrine cu diplome obţinute la
concursurile profesionale şi
olimpiadele tehnice
Prezentarea în cadrul orelor de
Noiembrie 2014 Coordonator Au fost felicitaţi elevii în
S-au afişat în sălile de clasă
3- progres bun
dirigenţie a rezultatelor la olimpiade
proiecte şi cadrul colectivelor din care cupele şi diplomele obţinute
Popularizarea în sem II la
şi concursuri şcolare şi a rezultatelor
programe
fac parte si premiati.
orele de dirigenţie si in
la examenele de sfârşit de ciclu
educative
cadrul serbarilor de sfarsit
de an a rezultatelor la
concursuri şi olimpade
Premierea festivă a olimpicilor şi
Iunie 2015
Director
S-a făcut premierea
S-au obtinut 7 locuri I la faza
3- progres bun
câştigătorilor concursurilor
olimpicilor la festivitarea de judeteana a olimpiadelor scolare 15- iunie 2015 Consiliul
finalizare a cursurilor 37
si un premiu I la faza nationala
local şi Primăria
premii şi menţiuni la faza
municipiului Turda
judeţeană, 5 la faza naţională,
1 la faza internaţională
Prezentarea rezultatelor şcolii in
Iunie 2015
Coordonator Prezentarea rezultatelor şcolii Au apărut publicaţii în presa
3- progres bun
cadrul orelor de dirigenţie, a
proiecte şi s-a făcut pentru părinţi şi
locală: Ziarul 21, Obiectivul de
şedinţelor cu părinţii şi în diferite
programe
comunitatea locală, au apărut Arieş, dar şi apariţii televizate pe
publicaţii locale şi regionale
educative
şi publicaţii în presa locală: posturi locale ONE TV,
Ziarul 21, Obiectivul de
activitatea dedicată Zilei
Arieş, dar şi apariţii televizate Naţionale
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pe posturi locale ONE TV

Surse de informare
În vederea întocmirii acestui plan au fost consultate următoarele surse de informaţii:
 Strategia Guvernului României de stimulare şi susţinere a sectorului de comunicaţii în perioada 2012-2013, revizuita in 2014
 Planul regional de acţiune pentru învăţământul tehnic şi profesional al regiunii de dezvoltare Nord-Vest 2014-2020
 Planul local de acţiune pentru învăţământul tehnic şi profesional al judeţului Cluj 2013-2020
 Pagina de internet a M.E.C.T., I.S.J.Cj
 Pagina de internet a A.J.O.F.Cj
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ANEXE:

19

9
19 7-1
9 9
20 9-2 98
0 0
20 0-2 00
0 0
20 1-2 01
0 0
20 2-2 02
0 0
20 3-2 03
0 0
20 4-2 04
0 0
20 5-2 05
0 0
20 6-2 06
0 0
20 7-2 07
0 0
20 8-2 08
0 0
20 9-2 09
1 0
20 0-2 10
1 0
20 1-2 11
1 0
20 2-2 12
1 0
20 3-2 13
14 01
-2 4
01
5

3. Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ
 2002 – 2003:
1262
 2003 – 2004:
1241
 2004 – 2005:
1202
 2005 – 2006:
1119
 2006 – 2007:
1082
 2007 – 2008:
961
 2008 – 2009:
905
 2009 – 2010:
845
 2010 – 2011:
770
 2011 – 2012:
801
 2012 – 2013:
813
 2013 – 2014:
797
 2014 – 2015:
802

1500
1400
1300
1200
1100

elevi

1000
900
800
700
600

6. Rata de promovare
Procente de promovabilitate
 2001 - 2002 :
92.3 %
 2002 - 2003 :
93.25 %
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2003 - 2004 :
2004 - 2005 :
2005 - 2006:
2006 – 2007:
2007 – 2008:
2008 – 2009:
2009 – 2010:
2010 – 2011:
2011 – 2012:
2012 – 2013:
2013 – 2014:
2014 – 2015:
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95.34 %
99,08 %
93,75%
94,71%
94,75%
60,58%
34,06%
17,88%
32,18%
49,21%
74,00%
82,66%

2013-2014
2011-2012
2009-2010
2007-2008

Promovabilitate

2005-2006
2003-2004
2001-2002
1999-2000
0.00% 5000.0 10000. 15000.
0%
00%
00%

7. Rata abandonului şcolar – nu există
8. Evoluţia ratei de succes promoţia 2014-2015
REZULTATE OBŢINUTE LA BACALAUREAT
Elevi înscrişi

Elevi
Elevi
prezenţi neprezentaţi

Medii
Promovaţi Respinşi Eliminaţi
56789- 10 (nr. şi %) (nr. şi %)
5,99 6,99 7,99 8,99 9,99

Total

116

107

9

26

23

15

5

-

Promoţia
curentă –

86

82

4

15

22

15

5

-
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69
64,49 %
57
69,51 %

37
34,58 %
24
29,27 %

1
1
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2

2

-

-

1

-

28

23

5

-

-

-

-

-

1
50,00%

1
50,00%

-

11
47,83 %

12
52,17 %

-

150
100
50

prezenţi

0

promov aţi
promoţia

promoţia

curentă

curentă FR

total
respinşi

ruta directă

EXAMENE DE ABSOLVIRE (COMPETENŢE PROFESIONALE)
Rezultatele obţinute la examenul de competenţă profesională nivel 4

20

1

9

13

46

42

42

Tehnician
mecatronist

11

11

11

11

Tehnician
electronist

25

25

25

50

Total
4

3

Promovabilitate

Total

Neprezentaţi

Respinşi
Satisfăcător
Total

21

Tehnician în
activităţi
economice

Total

Bine
Total

Total

Foarte bine

Total
1.

Total

Calificarea
profesională

Excelent

Admişi
din care cu calificativ

Total

Nr.
crt.

Prezenţi

Înscrişi

Număr candidaţi

Total

ruta
directă
Promoţia
curentă seral
Promoţii
anterioare
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Nr.crt

1.
2.

Domeniul

Calificarea
profesională

Mecanică
Mecanică

Mecanic
auto

TOTAL
Tehnician
transporturi
Tehnician
designer
vestimentar

Număr candidați
Respinși Eliminați
TOTAL
TOTAL

Înscriși
TOTAL

Prezenți
TOTAL

13

13

-

-

13

100%

13

13

-

--

13

100%

9

7

7

15

12

12

10

106

97

97

42

Promovați
TOTAL
%

7

2

1

1

3

30

22

3

0

9

0

TOTAL

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL - nivel 3 de calificare – promoţia 2014-2015

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL - nivel 5 de calificare – promoţia 2014-2015

Nr.
crt

1.
2.

3.

Calificarea
profesională

Analist
programator
Maistru
electromecanic
auto
Maistru
instalator in
constructii
TOTAL

Prezenți
TOTAL

27

25

-

-

25

100%

11

11

-

-

11

100%

20

20

-

-

20

100%

57

55

-

--

55

100%

9. Nr. elevi / cadru didactic
An şcolar
2004 – 2005
2005 – 2006

Număr candidați
Respinși Eliminați
TOTAL
TOTAL

Înscriși
TOTAL

Nr. elevi / cadru
didactic
14,14
15,12
51

Promovați
TOTAL
%
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2006 – 2007
2007 – 2008
2008 - 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015
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15,45
13,54
13,12
12,43
12,22
13,81
12,90
13,74
13,07

10. Ponderea personalului didactic calificat în ÎTP
An şcolar
2005 – 2006
2006 – 2007
2007 – 2008
2008 - 2009
2009 – 2010
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
2013 – 2014
2014 – 2015

Profesori discipline tehnologice
39
36
37
34
23
23
20
26
27
27

52

Maiştri instructori
15
12
11
11
13
8
8
8
6
8
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11. Date privind inserţia socio–profesională a absolvenţilor şcolii promoţia 2014-2015
1. ABSOLVENŢI ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI – RUTA DIRECTĂ
Clasa

-

Alte
univ.
5

Şcoală
postlic.
4

-

-

-

9

-

-

-

-

-

25

1

5

125

13

22

Specializare

Total
elevi
Tehn. în activ. 33
economice
Tehn.
23
mecatronist
Tehn. Electronist
26

XII
A
XII
B
XII
C
XII Tehn.transporturi
D
XII E Tehn.designer
vestimentar
TOTAL

UBB

UT

USAMV UMF

8

5

2

1

3

3

18

Angajaţi Şomeri

Plecaţi
străinăt
2

2

5

11

5

3

-

3

5

5

1

-

-

-

6

9

3

-

-

-

2

9

2

4

2

2

-

10

35

23

16

4

2. ABSOLVENŢI ŞCOALĂ PROFESIONALA
Număr total absolvenţi 14, din care:
 Continuă studiile: 10
 Angajaţi: 2
 Şomeri:2
3. ABSOLVENŢI ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
Număr total absolvenţi 76, din care:
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Angajaţi : 32
Şomeri: 6
Plecaţi în străinătate: 16
Nu se ştie : 22

54

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII

