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1.1 Viziunea şcolii
„ Șanse egale pentru fiecare!”
1.2 Misiunea şcolii
Deviza noastră este: A învata sa stii, A învata sa faci, A învata sa traiesti, A învata sa fii
Ne nastem slabi si avem nevoie de putere; Ne nastem neputinciosi si avem nevoie de ajutor; Ne nastem marginiti si avem
nevoie de judecata. Ceea ce ne lipseste cand venim pe lume, si de care avem nevoie mai tarziu, ne este dat prin educatie.
JJ ROUSSEAU
Natura ne aseamana si educatia ne deosebeste!

PAS 2017-2021 – Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan

Argument
Planul de acţiune al şcolii este un plan strategic pe termen mediu . Planificarea strategică a ofertei IPT are în vedere realizarea
corelării cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi, prin aceasta, facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
Scopul principal al PAS este de a prezenta într-un mod convingător şi argumentat o decizie de dezvoltare a unităţii de
învăţământ adecvată implementării politicilor din domeniu, agreată şi susţinută de personalul şcolii şi de principalii factori
interesaţi, care să conducă decidenţii la planificarea şi alocarea resurselor necesare punerii în practică.
Un proiect bun este un proiect aprobat care prin implementare produce efectele durabile planificate.
Oraşul Bălan trebuie să devină un loc unde familiile să poată trăi într-un mediu plăcut, modern şi prosper, pentru a asigura
un loc mai bun pentru copiii noştri şi un loc în care cetăţenii de toate vârstele să se simtă ca la ei acasă.
Strategia de dezvoltare a oraşului Bălan, reprezintă un prim pas spre viitor şi este rezultatul unor activităţi derulate pe
parcursul unui an de muncă asiduă, timp în care toţi participanţii s-au preocupat intens de situaţia actuală a oraşului şi de direcţiile
viitoare de dezvoltare.
În acelaşi timp, intenţia de a păstra inconfundabila identitate şi moştenirea culturală a oraşului a reprezentat numitorul
comun pentru toţi cei implicaţi. Această strategie reprezintă o previziune realistă şi un program de dezvoltare a oraşului şi a
unităţilor de învăţământ pentru următorii ani. Activitatea a presupus un proces participativ, a urmărit atent identificarea unui
echilibru între diferite priorităţi, factori interesaţi şi nevoile comunităţii şi s-a stabilit selectarea principalelor politici şi acţiuni, cu o
deosebită importanţă pentru dezvoltarea viitoare a oraşului nostru.
Conceptul de dezvoltare durabilă a fost definit în documentul «Viitorul nostru comun», document cunoscut sub denumirea
de «Raportul Brundtland», în felul următor: «Dezvoltarea durabilă
este o dezvoltare care satisface necesităţile prezentului fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface
propriile nevoi».
Iată de ce procesul de planificare a ofertei şcolii constă în realizarea prognozei ofertei educaţionale pe termen mediu de 5 ani
şi se bazează pe:
analiza cuprinzătoare a capacităţii de şcolarizare prin IPT realizată la nivel local, judeţean şi regional în raport cu
cererea de forţă de muncă previzionată şi cu aspiraţiile tinerilor;
o strategie comună, bazată pe sarcini asumate de toţi partenerii implicaţi, respectiv parteneri sociali, angajatori, şcoli,
universităţi, autorităţi locale, Agenţii de Ocupare a Forţei de Muncă şi alţi factori interesaţi;
monitorizarea şi evaluarea acţiunilor planificate în cadrul strategiei în vederea realizării obiectivelor strategice.
Care este rolul Strategiei de dezvoltare a liceului?
Inventariază resursele de care dispune şcoala şi problemele cu care se confruntă acesta;
propune gestionarea eficientă a resurselor maximizând oportunităţile pentru a rezolva nevoile în cel mai scurt timp posibil;
propune soluţii ca răspuns la problemele identificate;
transformă în idei de proiecte soluţiile identificate;
stabileşte priorităţile şi ierarhizează proiectele în funcţie de acestea;
promovează atragerea de finanţări nerambursabile – inclusiv U.E. - pentru proiectele prioritare eligibile;
reprezintă fundamentul viitoarelor investiţii sau solicitări de finanţare (buget, nerambursabil)
Prezentul document de planificare este un instrument flexibil, care poate fi actualizat periodic în funcţie de dorinţa şi evoluţia
comunităţii – este un instrument viu, care se dezvoltă în funcţie de nevoile şi priorităţile localităţii.
Oraşul Bălan este o localitate izolată de restul oraşelor, neavând acces direct la drumuri naţionale sau căi ferate. Este un oraş
monoindustrial al cărui destin a fost dintotdeauna determinat de mina de cupru.
Înainte de 1967 Bălanul a fost un sat montan; numărul locuitorilor a urmat
dinamica minei de cupru, populaţia crescând datorită nevoii de forţă de munca
(au fost publicate nenumărate anunţuri la ziar privind angajări la mina Bălan).
Circa 83% dintre locuitori au avut activităţi raportate direct sau indirect la mina
de
cupru.
Minele Bălan au trecut printr-un proces intensiv de restructurare care a
culminat cu închiderea acesteia în 2006, fiind supusă unor programe de
restructurare şi conservare. Nivelul şomajului este situat în jur de 27%.
După 1989 o bună parte dintre oameni şi-au pierdut identitatea culturală
comună. Când „indivizii consideră că tradiţiile nu mai funcţionează, iar
instituţiile îşi pierd identitatea, dezintegrarea socială apare”.

Partea I Diagnoza mediului extern
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ASEZAREA GEOGRAFICĂ şi ACCESIBILITATE
Oraşul Bălanul este situat în perimetrul Nord-Estic al judeţului Harghita, în zona centrală a Carpaţilor Orientali, la poalele
Hăşmaşului Mare, la o distanţă de 13 km de la intersecţia din comuna Sândominic, pe DN 125 şi la distanţe aproximativ egale de
Miercurea Ciuc şi Gheorgheni (42 km). Oraşul Bălan se află situat la 760-840 m deasupra nivelului mării.
La nivel naţional, este situat în centrul Romaniei, în judeţul Harghita, între Braşov şi Suceava, la 135 km şi respectiv 228 km
distanţă pe şosea.
În Europa se află la poalele masivului Hăşmaş, parte din Carpaţii Moldo-Transilvani, însemnata subdiviziune a Carpaţilor
Orientali. Prin multiplele lui valori peisagistice, masivul Hăşmaş, care culminează cu impresionantele chei ale Bicazului, alcatuieşte
una din cele mai remarcabile regiuni turistice din munţii Românie
Coordonatele geografice ale Oraşului Bălan sunt:
46° 38′ 59″ latitudine Nordică şi
25° 48′ 36″ latitudine Estică.
Accesibilitate feroviară, nu există dar accesibilitatea rutieră este bună. Distanţele, pe cale rutieră, până la principalele
centre urbane din zona sunt următoare:
Braşov
- 135 km (DN 12)
Miercurea Ciuc
- 36 km (DN 12, DJ127B)
Sfântu Gheorghe -103 km (DN 12)
Accesibilitate aeriană, distanţa relativ redusa faţă de Târgu Mureş şi Bacău (155 km, respectiv 182 km) îi asigură o
accesibilitate aeriană relativ facilă prin intermediul Aeroportului Transilvania Târgu Mureş şi Aeroportul Internaţional Băcau
George Enescu. În perspectivă – după finalizarea aeroportului international de la Braşov – Ghimbav posibilităţile de deplasare pe
calea aerului sporesc, distanţa fiind cu 20 km mai mică decat până la Târgu Mureş.
ISTORIC - Primele urme ale prezenţei omului pe teritoriul judeţean Harghita apar încă din paleoliticul mijlociu.
Descoperirile arheologice de la Mereşti, Miercurea-Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Sâncrăieni, Mugeni, Sândominic (aflat la 6 km de
Bălan) atestă prezenţa unor culturi caracteristice neoliticului, cum sunt: cultura Criş, cultura ceramicii liniare, Boian, Ariuşd.
Mineritul incepe în regiune din sec.al XVII-lea, cu domnia lui Apaffy Mihály (1661-1690) dar populaţia făcea comerţ cu: lemn,
animale mari şi mici.
Istoricul localităţii se leagă de cel al descoperirii zăcămintelor de cupru şi al exploatării acestui zăcământ. „Pe când Oltul se
îndreaptă cu întregu-i tumult de ape spre miazăzi, asupra lui se deschide o gură coclită de balaur bătrân şi obosit: mina de aramă de
la Bălan … seara poarta acestui haos subpământean pare uşa unei biserici: sfioşi, minerii se ivesc în prag, fiecare cu o lumânare în
mână, într-o noapte, mereu reînnoită a invierii. Afară ei dau de o adiere de aer rece, de câteva stele şi de murmurul Oltului. Restul e
acoperit de mari tăceri şi întunecimi.”
Bălanul se desparte de Sândomonic în 1825 şi devine o colonie minieră de sine stătătoare nouă, formată exclusiv din
lucrătorii şi funcţionarii de la mină, cu primar, 1 medic chirurg, două moaşe, o farmacie, o şcoală unde se învăţa muzică cu
instrumente de suflat şi o bibliotecă. Un întreprinzător din Sândominic a deschis un magazin, o cârciumă şi o moară.
În 1894 localitatea, din punct de vedere administrativ, a fost retrocedată comunei Sândominic şi această situaţie s-a
menţinut până în anul 1968, când, la o populaţie de 15 mii de locuitori, localitatea a fost declarată oraş.
La data stabilirii teritoriului administrativ (1968) suprafaţa a fost desprinsă din teritoriul administrativ Sândominic cu
destinaţie de teren necesar pentru construcţii –intravilan –, ceea ce însemnă că limita administrativă este identică cu limita
intravilanului, ca urmare oraşul Bălan nu are terenuri în extravilan. Totalul terenului localităţii: 233 hectare.
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în
intravilanul existent:
Din totalul suprafeţei localităţii – 233 ha – terenuri
disponibile pentru dezvoltare sunt în suprafaţa
cumulată mică, respectiv:
• Terenurile libere: 20,68 ha
• Terenuri neproductive: 35,17 ha.
Considerăm că aceste două categorii de terenuri se
pretează în special spre a fi oferite în cadrul pachetelor/
programelor dezvoltate de localitate pentru atragerea
de noi afaceri/ noi investitori, în viitor.
Exploatarea inteligentă a resurselor de teren
rămase în localitate se poate face atât prin concesionări
simbolice cât şi prin intrări în parteneriate cu
investitori sau orice altă formă legală. Toate aceste
exploatări ale terenurilor oraşului trebuiesc făcute în
interes public şi să poată genera ulterior locuri de
munca în oraş.
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Sănătate
În ceea ce priveşte starea de sănatate a locuitorilor oraşului, situaţia sintetică, procentual, este următoarea:
Sursa datelor: Primaria Balan
Faţă de situaţia sintetică prezentată anterior observăm o
pondere importantă a bolilor aparatului circulator, urmate de
cele ale aparatului respirator şi cele ale aparatului digestiv. Este
posibil ca o pondere ridicată a bolilor aparatului respirator să fie
remanentă în comunitate ca boli profesionale ale persoanelor
care au lucrat în mină anterior închiderii acesteia.
Datele privind infrastructura de săntate şi personalul
medical pot genera îngrijorare, mai ales în ceea ce priveşte
deficitele de personal (raportările sunt facute la ultimele date
statistice privind numărul populaţiei, date disponibile la Direcţia
Judeţeană de Statistică Harghita):

Tip infrastructură medicală:

Nr. Cabinete:

La 1.000 locuitori:

Stare:

Medicina de familie:

3

2,485.3

Deficit

Stomatologie:

1

7,456.0

Deficit

Cabinet scolar:

1

1,390.0

Deficit

Farmacii (unităţi):
Sursa: Primăria Bălan

2

3,728.0

Deficit

Observăm un deficit important mai ales în ceea ce priveşte medicina generală/ medicii de familie dar şi lipsa/ desfiinţarea
spitalului ori absenţa unui ambulatoriu. De asemenea localitatea nu are o staţie de ambulanţă proprie pentru intervenţie în caz de
urgenţă.
În ceea ce priveşte situaţia personalului medical, sintetic este prezentată în tabelul de mai jos:
Personal medical:

Numar angajaţi:

La 1.000 locuitori:

Stare

Medici:

3

2,485.3

Deficit

Stomatologi:

2

3,728.0

Deficit

Personal mediu sanitar:

10

745.6

Echilibrat

Farmacişti:

1

7,456.0

Deficit

La personalul medical tendinţa generală este aceeaşi ca a infrastructurii medicale, respectiv deficit. O nevoie mai mare este
în ceea ce priveşte medicii de familie şi stomatologii.
Locuri de muncă
Evoluţia locurilor de muncă este net descrescătoare, în mare masură situaţia fiind generată de statutul de oraş
monoindustrial (minier) dar şi de criza/ recesiunea economică.
Odată cu închiderea minei au fost pierdute mai mult de 3000 de locuri de muncă, gradual, mai ales după anul 2000.
Locurile de muncă pierdute la închiderea minei sunt/ erau într-o mare măsura ocupate de rezidenţi în oraşul Bălan dar şi
de locuitori ai comunelor/ satelor din jur. Statistica oficială a concedierilor de la mină nu face o discernere între concediaţii cu
domicilul în Bălan şi restul persoanelor.
Conform datelor oficiale, situaţia nu este deloc încurajatoare, prezentându-se astfel:
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Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
Din datele disponibile observăm o descreştere / pierdere a locurilor de muncă cu mai mult de 50% dintre acestea până în
anul 2007, raportat la anul 2003. Integrarea României în Uniunea Europeană nu a avut un efect vizibil, tendinţa rămânând
constantă, respectiv pierderea locurilor de muncă

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistică Harghita
Observăm că între 2003 şi 2010 oraşul a pierdut mai mult de trei sferturi dintre locurile de muncă, din cele rămase o parte
fiind cele generate de sectorul public: primărie, şcoală, servicii publice etc.
Siguranţa cetăţeanului:
Putem afirma că localitatea nu a cunoscut o dimensiune îngrijorătoare a faptelor incidente la siguranţa cetăţeanului dar
acest lucru se poate schimba odată cu adâncirea crizei/ recesiunii economice corelată cu lipsa alternativelor (locuri de muncă în
special)
Tip

An 2007

An 2008

An 2009

An 2010

Sesizate

Categorie
Infracţiuni/
contravenţii

37

87

94

84

Constatate

Infracţiuni/ contravenţii

25

65

68

64

Solutionate

Infracţiuni/ contravenţii

34

70

79

128

Apel 112

Apel 112

144

198

216

152

Accidente-raniţi

Incidente auto

1

0

4

3

Accidente-tamponări
Incidente auto
1
12
24
Sursa: Poliţia Oraşului Bălan
În dinamică observăm o creştere în ceea ce priveşte infracţiunile/ contravenţiile soluţionate de poliţie:
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Sursa: Poliţia Oraşului Bălan
Observăm că, pe măsură ce recesiunea îşi face simţită prezenţa, numărul infracţiunilor/ contravenţiilor raportate şi
soluţionate este în creştere, faţă de anul de referinţă 2007 creşterea este de 3,7 ori în 2010, aproape dublându-se de la un an la
altul, 2010 faţă de 2009 – spre exemplu.
Bugetul local, venituri/ cheltuieli
Datele oferite de Primărie, sintetizate, indică o scădere importantă mai ales în ceea ce priveşte veniturile, scăderile
inducand după sine posibilitate mai mică de investiţii locale şi chiar blocaje în ceea ce priveşte asigurarea cheltuielilor de
funcţionare a instituţiilor locale finanţate de la bugetul local (şcoli, grădiniţe etc.).

Procentual evoluţia ventiturilor este următoarea:

Din datele oferite de Primărie observăm o scădere de peste 50% a veniturilor în anul 2010 faţă de anul de referinţă 2005.
Ceea ce ar trebui să ingrijoreze, dincolo de scăderea veniturilor şi a cheltuielilor este, în primul rând, o pondere scăzută (de
la zero la 37 mii lei) a veniturilor/ cheltuielilor din fonduri atrase pe proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.
Practic, din aproximativ 1000 euro/ locuitor al României, fonduri alocate de UE ţării noastre pentru exerciţiul bugetar
european 2007-2013, oraşul Bălan a reuşit să cheltuiască în 6 ani mai putin de 1,5 euro/ locuitor.
Odată cu închiderea minei au fost pierdute mai mult de 3000 de locuri de muncă. Din datele
disponibile observăm o pierdere a locurilor de muncă cu mai mult de 75% .Integrarea României în Uniunea Europeană nu a avut un
efect vizibil, tendinţa rămânând constantă, respectiv pierderea locurilor de muncă. Au rămas cele din sectorul public: primărie,
şcoală, servicii publice.
Putem afirma că localitatea nu a cunoscut o dimensiune îngrijorătoare privind siguranţa cetăţeanului dar acest lucru se
poate schimba odată cu adâncirea crizei economice corelată cu lipsa locurilor de muncă în special. În dinamică observăm creşterea
soluţionării de către poliţie a cazurilor de infracţionalitate.
Datele oferite de Primărie, indică o scădere de peste 50% a veniturilor în anul 2012 faţă de anul de referinţă 2005 ceea ce
înseamnă o posibilitate mai mică de investiţii locale şi chiar blocaje în ceea ce priveşte asigurarea cheltuielilor de funcţionare a
instituţiilor locale finanţate de la bugetul local .
Ceea ce ar trebui să îngrijoreze, dincolo de scăderea veniturilor şi a cheltuielilor este, în primul rând, o pondere
scăzută a veniturilor din fonduri atrase pe proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Profilul şcolii
Şcoala noastră , înfiinţată în 1969,a funcţionat în permanenţa ca liceu: minier,industrial, industrial minier, mai apoi Grup
Şcolar iar din 2012 ca Liceu Tehnologic, având mereu alături de clase teoretice,tehnice precum şi şcoală profesională.
Liceul Tehnologic are personalitate juridica, avand ca structura arondata (AR) Gradinita Balan din 2014 si Scoala Gimnaziala Nr 1 ,
incepand cu 2016
a)Act de infiintare
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Ordinul Ministerului Minelor nr 422/7.V.1969 și pe baza Ordinului Ministerului Învățământului nr.2227/9.IV.1969
Hotărârea Consiliulului de Conducere a Inspectoratului Școlar Județean Harghita nr.3370/1999 și OMEN 4173/1999(
schimbarea denumirii liceului)
Hotărârea Consiliului Local Bălan nr 12/21.01.2014 și Decizia ISJ Harghita nr.853/24.09.2014( noua rețea școlară:
Liceu+Grădinița)
b)dispune de patrimoniu în proprietate publică/ prin administrare (sediu, dotări corespunzătoare, adresă);
Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu
Bălan-Harghita
Str 1 Decembrie nr 40/A
Tel 0266 330 958
Email: licbalanlr@yahoo.com
Sigla

c) cod de identitate fiscală (CIF);
d) cont în Trezoreria Statului;
e) ştampilă cu stema României, cu denumirea Ministerului Educaţiei Naţionale şi cu denumirea exactă a unităţii de învăţământ
corespunzătoare nivelului maxim de învăţământ şcolarizat.
Astăzi, ea oferă instruire în limbile română şi maghiară.
Elevi proveniți din: Cârța, Tomesti, Sândominic
La cererea Întreprinderii Miniere Bălan, între anii 2000 și 2003, s-au organizat cursuri pentru Şcoala de Maiştri: mineri şi
electromecanici ,în anii 2000-2003 .
Începând cu anul şcolar 1999 -2002,- am avut cursuri postliceale în meseriile : asistent de gestiune şi secretar – stenodactilograf –
birotică.
Actualmente Liceul școlarizează în următoarele specializări:
Teoretic –filologie
Real - matematică-informatică, științele naturii
Tehnic- în domeniile :mecanică, electromecanică și electric.
ANALIZA STRUCTURALĂ ŞI PROGNOZA DEMOGRAFICĂ
Datele analizate şi prezentate sunt din surse publice, respectiv:
• Direcţia judeţeană de statistică Harghita
• Primăria Bălan, date directe sau date colectate din spatiul urban de la alte instituţii (şcoli, cabinete medicale, Poliţie etc.)
• Sursa: INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025
Evoluţia populaţiei în perioada 2003-2025 pe grupe mari de vârsta - varianta medie - mii pers.

2003
2005
2010
2013
2015
2020
2025
Harghita 329,3
327,6
322,3
317,8 314,8
305,0
293,2
0-14
57,6
54,8
50,9
49,5
48,6
44,7
39,8
15-64
228,2
228,5
226,2
222,2 219,6
210,1
202,0
65 +
43,5
44,3
45,2
46,0
46,6
50,2
51,4
Sursa: INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025

2013-2003
%
-11,5
-3,5
-8,1
-14,1
-6,0
-2,6
2,5
5,7

2025-2003
%
-36,1
-11,0
-17,8
-30,9
-26,2
-11,5
7,9
18,2

Proiecţia evoluţiei populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară, 2003-2025 - mii persoane

Harghita

2003
100,9

2005
96,7

2010
85,4

2013
79,6

2015
76,1

2020
70,2
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2025
65,4

2013-2003
%
-21,3
-21,1

2025-2003
-35,5

%
-35,2

3-6 ani
13,9
14,2
13,4
13,0
12,7
11,4
9,9
-0,9
-6,5
-4,0
-28,8
7-14 ani
33,1
30,5
27,7
27,2
26,9
25,4
23,1
-5,9
-17,8
-10,0
-30,2
15-24 ani
53,9
52,0
44,3
39,4
36,5
33,4
32,4
-14,5
-26,9
-21,5
-39,9
Sursa: INS, «Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în 2025»
În ceea ce priveşte populaţia de vârstă şcolară şi preşcolară, se prognozează reduceri semnificative în grupele 11-14,
15-18 ani şi 19-24 ani, care până în 2015 scad cu 11,7%, 32,2%, respectiv 29,2%, mai mici decât media pe Regiune .
Cele mai semnificative reduceri se estimează în grupele 15-18 şi 19-24 ani, acestea fiind şi cele care încadrează grupul
ţintă principal pentru planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15-18 ani pentru liceu, 19-24 ani pentru învăţământul
postliceal şi superior). În cifre absolute, în intervalul de timp 2002-2015 scăderea de efective în grupa de vârstă 15-18 ani ar fi de
aproape 6721 persoane, reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel judeţean a unui număr de aproape 240 de clase.
Conform PRAI, în intervalul de analiză 2015-2025 se constată o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe
piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de formare continuă pe piaţa muncii – fapt pe care trebuie
să-l aibă în vedere unităţile de ÎPT interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară !
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT(din PLAI)
Concluzii

Implicaţii

Declinul demografic general va continua, mai Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a
accentuat pentru populaţia tânără
dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman.
Scăderea naturală prognozată a populaţiei tinere va Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de
fi agravată de migraţia externă. Apare pericolul unui muncă tinere de a participa la forţa de muncă regională.
deficit de forţă de muncă tânără înalt calificată (IT,
Racordare realistă la piaţa europeană a muncii a
ştiinţe şi tehnologie, medicină, etc.) precum şi de activităţilor de informare, orientare şi consiliere
tineri lucrători cu diverse calificări căutate pe piaţa
europeană a muncii (construcţii, asistenţă socială şi
medicală, etc.).
Reduceri semnificative ale populaţiei şcolare Măsuri la nivelul reţelei şcolare:
(faţă de 2005):
• Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea
➢ 15-18 ani: cu 32,2% pînă în 2015 (-6721 pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea
elevi =240 clase), respectiv cu 33,2% până în 2025.
problemelor de acces.
➢ 19-24 ani: cu 29,2% pînă în 2015, respectiv
• Optimizarea ofertei prin colaborarea şcolilor sau
cu 34,5% până în 2025
formarea unor consorţii de şcoli care împreună să
realizeze o ofertă cuprinzătoare şi diversificată, cu
acoperire teritorială optimă, eliminând paralelismele
nejustificate, ţintind noi grupuri (programe pentru adulţi)
În intervalul de analiză 2015-2025 se profilează o Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa muncii
consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani),  oportunităţi pentru compensarea pierderilor de populaţie
active pe piaţa muncii
şcolară
Îmbătrânire demografică
Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă socială şi
medicală
Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală)
Preponderenţa populaţiei domiciliată în mediul Asigurarea accesului la Î.P.T. în condiţii de calitate şi
rural şi în zona montană
varietate de opţiuni.
Includerea calificărilor specifice zonei montane în oferta
ÎPT.
Diversitatea şi distribuţia etnică
Educaţie multiculturală
Asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii
opţiunilor (având în vedere dificultăţile de constituire a
claselor pentru minorităţile cu număr mic de elevi dintr-o
zonă)
Programe de sprijin pentru grupurile etnice
dezavantajate

Economic :
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În ceea ce privește profilul economic al judeţului Harghita ponderea serviciilor 49,8% - în creştere uşoară în perioada
analizată, este semnificativ mai mare decât a industriei (33,7%). În cadrul serviciilor se remarcă ponderea comerţului (10,7%,
scăzând faţă de 2006).
Agricultura are o pondere semnificativă (10%, mai mică decât în 2006, dar peste media naţională şi regională). Pondere
peste media regională şi mai ales peste cea naţională are industria prelucrătoare (32,2%). Construcţiile au o contribuţie de 6,5%
(puţin peste jumătate mediei naţională, dar crescând semnificativ faţă de 2004).
Conform analizei din Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2007-2013, o caracteristică deosebită a economiei regiunii este că aici
sunt reprezentate aproape toate ramurile industriei, după cum urmează.
Industria

Harghita

Alba

Industria extractivă

x

x

Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Industria prelucrătoare:
- alimentară şi băuturi
- industria tutunului
- textile şi produse textile
- confecţii din textile, blănuri şi piele
- pielărie şi încălţăminte
- prelucrarea lemnului
- mobilier
- chimie
- celuloză, hârtie şi carton
- construcţii metalice şi produse din metal
- maşini şi echipamente
- maşini şi aparate electrice
- aparatură şi instrumente medicale
- mijloace de transport rutier
- metalurgie
- alte produse din minerale nemetalice

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x

Braşov

Covasna

Mureş
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

Sibiu

x

x
x
x

În cazul judeţului Harghita constatăm existenţa unor ramuri industriale importante, dar şi absenţa unora care ar putea fi
benefice pentru economia judeţului: maşini şi echipamente, celuloză, hârtie şi carton, construcţii metalice.
Anul 2006 a marcat închiderea din nou a minei, lăsând în urmă un oraş mic, fără acces direct la drumuri naţionale sau căi
ferate şi amintirea celor a căror viaţă s-a contopit sau s-a sfârşit odată cu mina din Bălan. A fost un oraş monoindustrial al cărui
destin a fost dintotdeauna determinat de mina de cupru.
Demografie/ evoluţia populaţiei:

SURSA: Direcţia Judeţenă de Statistică Harghita

După cum se poate observa cu începere din anul 2000 trendul a fost constant şi în scădere, ajungându-se de la aproape
9.000 de
locuitori la mai puţin de 7.500, în intervalul 2000-2010.
Scăderea
constantă a numărului de locuitori procentual este
prezentată
în evoluţia de mai jos, respectiv
Pe
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categorii de vârste – copii, populaţie activă, persoane
pensionate – situaţia este oarecum similară cu trendul

general:

SURSA: Directia Judeţeană de Statistică Harghita
Se observă o creştere semnificativă a persoanelor pensionate (65 de ani şi peste), paralel cu scăderea numărului de copii
(0-14 ani) şi a persoanelor active (15/16 ani până la vârsta de pensionare).
Raportat la anul 2010 piramida vârstelor ne oferă informaţii asupra structurii populaţiei:

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
Conform datelor ultimului recensământ populaţia majoritară în Bălan o reprezintă românii, urmaţi de maghiari, apoi romii
alături de alţii (alte etnii):

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Harghita
Aceasta structură compactă asigură o reprezentare relativ simetrică a aleşilor în Consilul Local, până la o treime dintre
consilieri fiind aleşi din rândul partidelor ce reprezintă comunitatea maghiară, restul fiind aleşi din partea partidelor ce reprezintă
comunităţile de români.
Populatia şcolară:
Populaţia şcolară a înregistrat la rândul său scăderi semnificative urmând atât trendul general al evoluţiei demografice cât
şi –într-o mică măsură – datorată faptului că o parte din părinţi au ales/ aleg să-şi trimită copii la şcoli din alte localităţi
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Sursa: Primăria Bălan
În procente scăderea pe 10 ani şcolari, de din 2000 până în 2010 este de până la 66,7% (anul şcolar 2000-2001 fiind
considerat de referinţă, 100%)

Diagnoza mediului intern
ANALIZA MEDIUL INTERN (AUTOEVALUAREA)

Colectarea şi analizarea datelor – autoevaluare internă
Cultura organizaţională
Şcoala noastră se caracterizează print-un ethos profesional bun.
Trăsăturile dominante sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie,
libertatea de exprimare.
A fost elaborat regulamentul de ordine internă care cuprinde norme privind activitatea cadrelor didactice, a personalului
nedidactic, didactic-auxiliar şi pe cea a elevilor.
Climatul organizaţiei şcolare este deschis,stimulativ,caracterizat prin dinamism. Comunicarea cadrelor didactice cu elevii este bună.
Comunicarea cu familiile elevilor este eficientă (se organizează periodic întâlniri cu părinţii şi se comunică în scris informaţii
referitoare la comportamentul şi rezultatele elevilor). Se incearca permanent implicarea responsabila a parintilor in activitatile pe
care elevii le defasoara in cadrul liceului punandu-se accent pe participarea acestora la buna guvernare in scoala.
Profesorii utilizează o gamă variată de strategii de predare-învăţare şi sunt preocupaţi de implicarea activă a elevilor în actul
învăţării dezvoltandu-se un invatamant centrat pe elev ; elevii cu dificultati de invatare sunt permanent ajutati sa depaseasca aceste
dificultati fiind cuprinsi intr-un invatamant incluziv care contribuie la micsorarea decalajelor care inca sunt intre elevi ca si nivel de
pregatire.
Evaluarea elevilor este iniţială, formativă şi sumativă şi utilizează instrumente diverse, punându-se accent pe instrumentele
alternative de evaluare.
Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise,colegiale,de respect şi de sprijin.
Directorul are o atitudine asertivă,democratică, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, dinamic,
obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei.
Predarea şi învăţarea
În şcoală începând cu anul 1998 , de când s-a format noua echipă managerială , am început întocmirea de proiecte de
finanţare externă pentru reabilitarea clădirilor, modernizarea şi utilarea cabinetelor şi laboratoarelor pentru sprijinirea procesului
de predare şi învăţare.
Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management educaţional, dezvoltare de
standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu întreprinderile, învăţarea centrată pe elev, orientare şi consiliere, mentorat,
formatori, dar s-au preocupat şi de participarea la simpozioane, sesiuni ştiiţifice judeţene,naţionale, internaţionale sau publicarea
de articole şi cărţi.
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SITUAŢIE
PRIVIND PROFILUL ŞI SPECIALIZĂRILE ELEVILOR
LICEU ZI
Nr.
crt.
1

Clasa

2
3

IX-B şc.
Prof.3 ani
X-A

4
5

X-B
XI-A

6

XI-B

7
8

XI-C
XII-A

9

XII-B

IX-A

Nr. Filiera
elevi
14
teoretică
10
10

Profilul Domeniul

14
14
21
12
14
9

Teoretică
tehnologică
teoretică

Realuman
tehnic
real

tehnologică

tehnic

5
16
11
5

Tehnolgică
teoretică

tehnic Mecanică
Real/um
an
tehnic Mecanic

tehnologică

Gradinita Floarea de Colt Balan
Nr grupe 5
Nr crt. Grupa
1.
Mica
2.
Mijlocie
3.
Combinata
Total copii

realuman

Specializarea

Lb.de
pred.
Română

Filologie/Știinte
mecanică

Iacob Erzsebet

Lăcătuş
mecanic Rom
prestari servicii
Filologie/Știinte
Rom

Cărăuşu A.

mecanică

Electromecanică
Filologie-Şt.naturii

Keszler Andrei
Olah Csaba

mecanică

Tehnician
mecanic Rom
pt.întreţinere
şi
reparaţii
- // Maghiara
Filologie/Știinte
Rom

Nistor Mircea

Tehn.mecanic
pt.întreţinere
reparaţii

Abraham K

Rom
Rom

şi

Maghiara

Sectia
romana
romana
română

Educatoare
Vasloban Maria
Bucataru Rodica
Silion Hajnal

Nr copii
18
22
27
67

Grupa
timpurie

Sectia
romana

Nr copii
24

2.

combinata

romana

3.

Combinata

maghiara

Educatoare
Carausu Daniela
Iojiban Tatiana
Vrabie Mariana
Pavel Liliana
Naznan Ibolya
Chereches Gabriella

4.

Total

Nr crt.
1.

Profesor

24
21
69

Scoala Gimnaziala Nr 1
Nr crt.
1
2
3
4

Clasa
Pregătitoare
Clasa I/Clasa II
Clasa a III -a
Clasa a IV-a
Total copii

Sectia
maghiară
Maghiară
maghiara
maghiară

Invatatoare
Szabo AnnaMaria
Rigmany Tunde
Szekely Agnes
Forika Erika

Nr copii
10
17
14
5
46

Nr crt.

Clasa
V-a
VI-a
VII-a
VIII-a
Total

Sectia
maghiara
maghiara
maghiara
maghiară

Profesor
Vermesser Levente
Szentes Emese
Orban Lorand
Karda Imelda

Nr copii
8
9
14
15
46
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Dobrotă S.

Szabo Şt.
Nemes Cristina

Resurse umane
Şcoala are în anul şcolar 2017-2018, :
• 353 elevi (121 preșcolari +antepreșcolari și 152 elevi de liceu si 84 elevi primar si gimnazial)
36,10 posturi (37 cadre didactice)
• 6 posturi (8 persoane didactic auxiliar)
• 12,75 posturi(14 personal nedidactic)
Personal didactic auxiliar
Categorie de
personal
Bibliotecar
Laborant
Secretar șef
Contabil șef
Administrator patrimoniu
Administrator rețea
Ingrijitor

Număr de persoane
încadrate
1
1
1
1
1
1
3

Număr de persoane
calificate
1
1
1
1
1
1
3

Număr de norme pentru fiecare
categorie de personal
1
0,5
1
1
1
0,5
3

Număr de persoane
încadrate
4
1
5
1

Număr de persoane
calificate
4
1
5
1

Număr de norme pentru
fiecare categorie de personal
4
0,5
5
1

Personalul nedidactic
Categorie de
personal
Muncitor întreținere
Magazioner
Îngrijitoare
Bucatar

Evoluţia populaţiei şcolare în unitatea noastră:
20102011201220132014-2015
2011
2012
2013
2014
473
413 elevi 348 elevi 302 elevi 243 liceu
elevi
18
17
15
14 clase
19
clase
clase
clase
152 preșcolari
clase
7 grupe

2015-2016

2016-2017

230 liceu
173 liceu
14 clase
83primar-g
142 prescolari 128 presc
7 grupe

2017-2018
152 liceu
84 p-g
120presc

Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite elevilor în cadrul
curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare localã
Denumire opţional/CDL
Dezvoltarea abilitatilor de viata
Personalităţi ale istoriei şi culturii
Educaţie pentru sănătate
Jurnalism şcolar
Limba franceza
Baschet
Sah
Geografie

Propunător
Pîrvan Sorina
Roman Rodica
Karda Imelda
Nemes Cristina
Dupu Elena
Pascu Viorel
Nistor Mircea
Campian Carmen

Acţiunile cu caracter extraşcolar, culturale, sportive au fost multiple iar rezultatele judetene,netionale si internationale au fost pe
măsură ( vezi aneza 1)
Resurse materiale
S-au întocmit şi câştigat proiecte de finanţare pentru dotare după cum urmează:
Reabilitarea totală a clădirilor POR 2015
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-

Proiect CREATIV 2017- 920.000 EURO

Colaborare şcoalã –pãrinţi
S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi insuccesului şcolar.
Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la atitudinea copiilor lor faţă de şcoală.
Din analiza mediului intern a rezultat cã 30% din profesorii şcolii considerã cã activitatea de consiliere şi orientare privind
cariera oferitã elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunãtãţit.
Relaţii cu comunitatea locală
S-au încheiat parteneriate cu agenţii economici pentru efectuarea practicii pentru scoala profesionala- mecanica.
Finalităţi la absolvirea şcolii
Ca instituţie şcolară ce se doreşte tot mai mult să fie implicată în viaţa comunităţii locale, fără de care este greu de crezut că se poate
supravieţui, dorim să venim în sprijinul actualilor şi viitorilor noştri parteneri – părinţi, elevi, comunitate locală, cu o prezentare a
ceea ce vor deveni absolvenţii noştri, la terminarea şcolii
Învăţământ liceal
A. Cursuri de zi – specializarea:
Filologie
 durata studiilor – 4 ani;
 absolvire cu examen de bacalaureat;
Științe
durata studiilor – 4 ani;
 absolvire cu examen de bacalaureat
B. Cursuri de zi – domeniul pregătirii de bază: mecanică, calificarea profesională tehnician
 durata studiilor – 4 ani ;
 absolvire cu examen de bacalaureat;
 absolvire cu examen de certificare a competenţelor profesionale nivel III:
 posibilitatea continuării studiilor în învăţământul universitar;
 cursuri obligatorii de tehnologii asistate de calculator în fiecare an de studio
C.Cursuri de zi- Școala profesională 3 ani
Învăţământ profesional de 3 ani
Cursuri de zi – calificarea profesională: lăcătuş mecanic prestări-servicii  durata studiilor – 3 ani
 studiul a două limbi străine (limba franceză, limba engleză);
 cursuri obligatorii de tehnologii asistate de calculator
 absolvire cu certificat de competenţe profesionale pentru nivelul II, admise pe plan european, calificarea profesională lăcătuş
mecanic prestări-servicii dobândit la absolvirea nivelului II
 posibilitatea continuării studiilor în liceul tehnologic, ruta directă, după obţinerea certificatului de competente profesionale nivel
II;
 posibilitatea întreruperii studiilor după absolvirea nivelului II;
 posibilitatea încadrării directe în muncă, pe baza atestatului profesional, fără a mai fi necesară promovarea altor cursuri de
calificare de scurtă sau lungă durată
Politica managerială se va îndrepta cu precădere spre realizarea următoarelor obiective:
- creşterea calităţii actului educaţional;
- întărirea ordinii şi disciplinei în şcoală, pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ;
- atragerea de fonduri extrabugetare cât mai mari;
- alcătuirea unei imagini cât mai atrăgătoare a unităţii şcolare prin mijloace variate şi moderne, care să participe activ la
îmbunătăţirea efectivelor de elevi la toate nivelele de învăţământ, la îmbunătăţirea relaţiei cu comunitatea locală, printr-o
colaborare sinceră şi cointeresată în creşterea calităţii actului educaţional, la întărirea legăturii şcoală-familie ca factor principal în
obţinerea de rezultate pozitive la finele ciclului de învăţământ;
- reducerea ratei abandonului şcolar, prin atragerea spre şcoală a copiilor din toate categoriile sociale, cu mijloace adecvate vârstei
şi înclinaţiilor lor.
Vom urmări o colaborare directă cu comunitatea locală, biserica din localitate, ca factor de sprijin în atragerea copiilor spre şcoală,
de convingere a părinţilor că nici un efort nu este prea mare, când la mijloc este educaţia propriului copil. Nu va fi neglijată nici
colaborarea cu celelalte instituţii ale statului, de la nivelul comunităţii locale şi judeţene, Poliţia, Direcţia de Ocrotire a Minorilor,
cabinetul medical din localitate, care, prin autoritatea lor, pot sprijini buna desfăşurare a actului educaţional din şcoala noastră.
Analiza rezultatelor anului trecut
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1. Rezultatele elevilor la învăţătură
Rezultate la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2015-2016
Rata de promovabilitate comparativă
Nivel de școlarizare 2014-2015 (96,79%)
2015-2016 (90,33%)
2015-2016
Primar
100%
Gimnazial
94,94%
Liceu Zi
98,57%
Inv. prof.
95,23%

2016-2017
100%
85,05%
91,81%
77,09%

Rezultatele elevilor la examene
Rezultatele elevilor la Simularea Evaluării Naţionale (VIII)
Nr. elevi înscrişi la evaluare naţională: 5
Nr. elevi prezentaţi la evaluare naţională: 5
Rezultatele obţinute la simularea examenului de bacalaureat
Rezultatele au fost mai bune faţă de anul trecut când promovabilitatea a fost de 42,85%. Explicația: elevii din seria curentă deşi nu
au manifestat mai mult interes faţă de pregătirea lor, au obţinut mai bune rezultate, pentru că la examen s-au înscris mai putini
absolventi, efortul dascălilor fiind acelaşi ca la fiecare generaţie de absolvenţi. Considerăm că trebuie să ne concentrăm eforturile
pentru menţinerea rezultatelor bune.
ANALIZA SWOT
Instituţia noastră beneficiază atât de un număr mare de cadre didactice cu bună pregătire de specialitate şi metodică, cu
disponibilitate de perfecţionare, dar şi de personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat. Baza materială a şcolii este bună şi a
beneficiat în ultimii ani reabilitări, de achiziţii de mijloace de învăţământ, datorită fondurilor primite de la M.E.C.I. Prin
programul PHARE VET 2004-2006 s-a reabilitata o clădirea, cantina, internatul, ateliere şi laboratoare .
Oferta educaţională a fost agreată de absolvenţii claselor a VIII-a şi de părinţii acestora, n e c e s i t a n d a fi adaptată
, p e v i i t o r , la cerinţele de pe piaţa muncii. Comunitatea locală are disponibilitate de a sprijini învăţământul tehnic, dar un
număr din ce în ce mai mic de agenţii economici oferă sprijin în realizarea stagiilor de pregătire practică direct la locul de
muncă.
Elevii şcolii provin din medii cu nivel scăzut de educaţie şi cu situaţie materială precară, ceea ce explică şi neimplicarea lor
în activitatea şcolară şi extraşcolară. Nivelul de pregătire al elevilor este scăzut, iar lipsa de motivaţie pentru performanţă este
amplificată de numărul mare de elevi navetişti cât şi de slaba comunicare a familiilor cu şcoala. Numărul de locuri de muncă
este mic .
Cu toate acestea, şcoala depune eforturi deosebite pentru dezvoltarea profesională şi personală a elevilor, atât prin activitatea
la clasă, cât şi prin implicarea în programe şi proiecte educative, care să-i ajute la inserţia pe piaţa muncii şi formarea continuă a
lor.
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PUNCTE TARI
Opţiunea curriculară
relaţii armonioase în interiorul colectivului
profesionalismul cadrelor didactice
pondere mare a personalului calificat
stabilitatea suplinitorilor calificaţi Opţiunea
financiară şi a dotărilor materiale o recenta
renovare a şcolii (îmbunătăţirea mediului
şcolar)
o
derularea proiectului PHARE TVET
(echipamente performante)
o
acces la informaţia on-line (conexiune
internet)
Opţiunea investiţiei în resursa umană
interesul manifestat de membrii colectivului
pentru completarea studiilor şi continua
perfecţionare
Opţiunea relaţiilor comunitare
o
şcoala este deschisă la colaborări cu
comunitatea locală

o
o
o
o

OPORTUNITĂŢI
Opţiunea
Opţiunea curriculară
curriculară
o
o cerere
cerere pe
pe piaţa
piaţa muncii
muncii in
in domeniile
domeniile
şcolarizate de
de noi
noi
şcolarizate
o
o deschiderea
deschiderea graniţelor
graniţelor către
către piaţa
piaţa muncii
muncii
europene
europene
o o
o solicitări
solicitări de
de şcolarizare
şcolarizare pentru
pentru forma
forma de
de
învăţământ
frecvenţă
redusă
şi
învăţământ frecvenţă redusă şi seral
seral
Opţiunea
Opţiunea financiară
financiară şi
şi a
a dotărilor
dotărilor materiale
materiale o
o
oferta
de
programe
de
finanţare
post-aderare
oferta de programe de finanţare post-aderare o
o
sprijinul
achiziţionarea
sprijinul MECT
MEN înînachiziţionarea
materialelor
didactice,
materialelor didactice, mobilier,
mobilier, dotări
dotări săli
săli
de
sport,
carte
de
bibliotecă
Opţiunea
de sport, carte de bibliotecă Opţiunea
investiţiei în
în resursa
resursa umană
umană o
o oferta
oferta de
de
investiţiei
programe de
de formare
formare şi
şi
programe
perfecţionare din
din partea
partea instituţiilor
instituţiilor de
de
perfecţionare
învăţământ superior
superior dar
dar şi
şi aa centrelor
centrelor de
de
învăţământ
perfecţionare (ex.
(ex. C.C.D.)
C.C.D.)
perfecţionare
Opţiunea relaţiilor
relaţiilor comunitare
comunitare
Opţiunea
sprijinulautorităţilor
autorităţilorlocale
locale
oosprijinul

PUNCTE SLABE
Opţiunea curriculară
o cultură organizaţională caracterizată
de rezistenţă la schimbare, reticenţă la
lucrul în echipă
lipsa manualelor
Opţiunea financiară şi a dotărilor materiale
o existenţa sporadică a altor surse de susţinere
financiară (sponsorizări, proiecte, granturi, etc)
Opţiunea investiţiei în resursa umană
o lipsa experienţei in atragerea de fonduri pentru
perfecţionare
Opţiunea relaţiilor comunitare
o neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii
o neimplicarea tuturor cadrelor didactice in stabilirea
de parteneriate educaționale

AMENINŢĂRI
Opţiunea
Opţiunea curriculară
curriculară
o
o scăderea
scăderea numerică
numerică aa populaţiei
populaţiei şcolare
şcolare (sursa
(sursa
PLAI)
PLAI)
o
o nivelul
nivelul socio-economic
socio-economic scăzut
scăzut al
al familiilor
familiilor
elevilor
elevilor
o
o nivelul
nivelul economic
economic scăzut
scăzut al
al zonei
zonei cu
cu impact
impact
negativ
asupra
absorbţiei
absolvenţilor
negativ asupra absorbţiei absolvenţilor pe
pe piaţa
piaţa
muncii
muncii
Opţiunea financiară
financiară şi
şi a
a dotărilor
dotărilor materiale
materiale
Opţiunea
o
motivarea
financiara
scăzută
a
personalului
o motivarea financiara scăzută a personalului din
din
educaţie
educaţie
o
o evoluţia
evoluţia rapidă
rapidă aa tehnologiilor
tehnologiilor informatice
informatice
Opţiunea
investiţiei
Opţiunea investiţiei în
în resursa
resursa umană
umană
o
o lipsa
lipsa fondurilor
fondurilor pentru
pentru sprijinirea
sprijinirea
reconversiei
profesionale
reconversiei profesionale
Opţiunea
Opţiunea relaţiilor
relaţiilor comunitare
comunitare
implicarea
micămăsură
măsurăaapartenerilor
parteneriloreducaţionali
educaţionali
implicarea ininmică
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Analiza SWOT a corelării ofertei de formare profesională cu cererea
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE
♦ ofertă adaptată nevoilor pieţei muncii pentru
♦ ofertă de formare excedentară pentru domeniile:
domeniile: mecanic, electromecanic, construcţii
industrie textilă şi pielărie şi estetica, economic;
instalaţii şi lucrări publice, agricultură, silvicultură,
♦ ofertă de formare deficitară pentru domeniile:
industrie alimentară, fabricarea produselor din lemn, electric şi electronică şi automatizări;
comerţ, turism şi alimentaţie;
♦ existenţa unor paralelisme nejustificate (calificări
♦ grad ridicat de acoperire cu profesori şi maiştricare se repetă în şcoli din zone teritorial apropiate);
instructori calificaţi;
♦ promovare deficitară a traseului progresiv de
♦ aplicarea sistemului de asigurare a calităţii în toate profesionalizare;
şcolile de ÎPT;
♦ tendinţa de creştere a abandonului şcolar pentru
♦ îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
învăţământul liceal şi în special la Șc. prof;
(infrastructură şi echipamente) prin cuprinderea
♦ nivel scăzut al competenţelor cheie;
şcolilor în diferite programe de investiţii;
♦ implicare slabă a şcolilor din ÎPT în formarea
♦ sistem educaţional deschis cu mobilitate crescută pe adulţilor;
orizontală şi pe verticală;
♦ implicarea slabă a şcolilor din ÎPT în programe de”
♦ domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de şansa a doua”;
absorbţie a forţei de muncă: construcţii instalaţii şi
♦ utilizare ineficientă a resurselor materiale şi umane(
lucrări publice, comerţ, turism şi alimentaţie, industrie cu impact în calitatea serviciilor);
alimentară, mecanic;
♦ dificultăţi în formarea unor clase pentru asigurarea
continuării studiilor la nivelul următor de calificare;
♦ lipsa unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
profesionale a absolvenţilor;
♦ progres întârziat în realizarea unor materiale de
promovare a carierei ;
♦ progres întârziat în asigurarea accesului la educaţie
şi formare profesională în condiţii egale de calitate în
mediul rural;
AMENINŢĂRI
OPORTUNITĂŢI
♦ accesarea de fonduri ( FSE) pentru sprijinirea
♦ declin demografic accentuat pentru grupele tinere
procedurii de investigare a nevoilor de calificare la
de vârstă( 15-18 ani);
nivel regional şi local, care să furnizeze informaţii
♦ migraţia externă;
necesare de calitate, periodic, actualizate şi accesibile ♦ lipsa motivaţiei profesionale a cadrelor didactice
şcolilor şi beneficiarilor sistemului de educaţie şi
datorită salarizării din sistemul de învăţământ;
formare profesională;
♦ scăderea populaţiei active ocupate ( în special în
♦ proiectarea şi aplicarea unor proceduri de sondare a mediul rural şi pentru femei);
opiniei absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia ♦ tendinţă de scădere a numărului şi a ponderii
profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi
populaţiei ocupate în industrie şi agricultură;
alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de
educaţie şi formare profesională
Contextul national, priorităţi naţionale

-

-

Prioritatile identificate în cadrul Declaratiei de la Maastricht sunt structurate pe doua nivele, respectiv:
nivelul national – cresterea contributiei ÎPT, institutiilor, întreprinderilor si partenerilor sociali la realizarea obiectivelor
Lisabona prin definirea si utilizarea unor instrumente si principii comune de reforma a ÎPT (ex transparenta calificarilor),
îmbunatatirea investitiilor publice si private în ÎPT, utilizarea eficienta a fondurilor structurale pentru dezvoltarea ÎPT,
dezvoltarea sistemelor de ÎPT pentru a raspunde nevoilor specifice grupurilor expuse riscului de excluziune sociala si care se
confrunta cu dificultati de integrare pe piata muncii, cresterea relevantei si calitatii ÎPT prin cresterea gradului de implicare a
partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului, formarea continua si dezvoltarea competentelor profesorilor si formatorilor din
ÎPT etc.
nivelul european -cresterea transparentei si calitatii ÎPT prin consolidarea prioritatilor Copenhaga, dezvoltarea unui cadru
European al calificarilor transparent si flexibil (care sa asigurare transferabilitatea si recunoasterea calificarilor furnizate de ÎPT
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si de învatamântul general), dezvoltarea si implementarea sistemului de credite transferabile VET în scopul dezvoltarii unor rute
de învatare flexibile si care sa faciliteze mobilitatea între diferite sisteme de învatare, etc.
Conform documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, principalele domenii pe
care se axează reforma învăţământului profesional şi tehnic în şcoala noastră, sunt următoarele:
1.Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor
-Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea reglementează educaţia timpurie ca educaţie
antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani);
-introducerea clasei pregătitoare în învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani; generalizarea, în
perspectivă, a învăţământului de 12 clase.
Atât în România cât şi în Uniunea Europeană, 16 ani reprezintă vârsta de la care o persoană poate intra pe piaţa muncii în mod
legal.
2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului
-Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce
trebuie memorate şi creşterea atractivităţii conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat pe cele opt
competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru
incluziunea socială şi pentru intrarea pe piaţa muncii.
3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor
-Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a elevilor. Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor,
certificatelor şi a altor înscrisuri obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare formale, non-formale
şi informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor
vor fi realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a .
4. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic
- Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: asigurarea dobândirii unei calificări; reînfiinţarea
şcolilor profesionale; dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal; extinderea utilizării
sistemului de credite transferabile (de ex. între învăţământul liceal tehnologic şi cel postliceal); asigurarea posibilităţii finalizării,
până la vârsta de 18 ani, de către absolvenţii învăţământului gimnazial care întrerup studiile, a cel puţin unui program de pregătire
profesională care permite dobândirea unei calificări corespunzătoare Cadrului Naţional al Calificărilor, program organizat gratuit
prin unităţi de învăţământ de stat.
5. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane
-Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de licenţă într-o specializare, masterat didactic cu o durată
de 2 ani şi stagiul practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele didactice I şi II şi prin
dobândirea titlului de profesor - emerit în sistemul de învăţământ preuniversitar.
-Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi
în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program
acreditat de formare în domeniul managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa
funcţii de conducere, îndrumare şi control. Un pas înainte în vederea exercitării dreptului la educaţie permanentă îl reprezintă
sprijinul acordat de stat prin deschiderea, încă de la naşterea fiecărui copil, a unui cont educaţional (echivalentul a 500 Euro)
6. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii
-Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod
integrat şi coerent şi stabileşte recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale formale, informale şi
non-formale. Totodată, legea prevede posibilitatea înfiinţării, de către autorităţile locale, a Centrelor Comunitare de Învăţare
Permanentă, care au rolul de a implementa, la nivelul comunităţii, politicile şi strategiile în domeniul învăţării pe tot parcursul
vieţii.
Obiectivele politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a României pe termen mediu şi lung, cer
corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale cu fondul deja dobândit în Europa de Vest, în privinţa calităţii vieţii umane şi cu
deosebită atenţie faţă de generaţiile viitoare. Obiectivele politicii de dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea politicilor de
dezvoltare naţională. Politica în domeniul educaţiei are la bază următoarele obiective majore:
Acces egal şi sporit la educaţie;
Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazată pe cunoaştere;
Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
Transformarea educaţiei în resursa de bază a modernizării României;
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Considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;
Reconstrucţia învăţământului în mediul rural;
Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani;
Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.

Educaţia şi formarea profesională
Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu excepţia
serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele sunt cele ale UE.
Direcţii strategice de acţiune:
- Restructurarea ciclurilor de învăţământ şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru
Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii
precum şi mobilitatea ocupaţională;
- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; crearea reţelelor de cooperare care să
includă parteneriatele public-private în condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;
Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor umane pentru leadership eficient, pentru
promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi
prioritate celor sociale şi personale;
- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare dobândite în contexte non-formale sau
informale. Până în 2020 - acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte;
- Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de învăţare permanentă: minimum 15% din
grupa de vârstă 25-64 ani;
- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din
UE;
- Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi nevoilor elevilor/studenţilor
- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul
educaţional a tinerilor din grupurile defavorizate;
- Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere. Conform documentului
„Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar”, principalele domenii pe care se axează reforma
învăţământului profesional şi tehnic din România, sunt următoarele:
- implementarea metodelor învăţării centrate pe elev;
- eficientizarea parteneriatului cu agenţii social-economici, instituţii şi ONG-uri;
- elaborarea şi dezvoltare curriculum-lui , inclusiv a celui la comanda angajatorului;
- elaborarea şi dezvoltare standardelor de pregătire profesionale;
- formarea continuă a personalului didactic;
- asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;
- asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;
- orientarea profesională şi consilierea elevilor pentru construirea carierei;
- dezvoltarea sistemului informaţional;
- modernizarea şi optimizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic;
- oferirea de şanse egale pentru obţinerea unei calificări;
- utilizarea ITC în predare;
- facilitarea participării la formare profesională a elevilor cu nevoi special
- dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată;
- dezvoltarea învăţământului în zone dezavantajate;
- formarea continuă a adulţilor;
- asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană
Proiecţiile realizate de Institutul Naţional de Statistică cu privire la evoluţia cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile
din învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele
forţei de muncă la nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele să se adapteze
concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire ridicat, cu o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu
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o mobilitate profesională mare. Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa
muncii va trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională ridicată şi pe de altă parte va trebui să
fie înzestrată cu competenţe superioare pentru a fi competitivă.
În momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o constituie:
- analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între cererea de forţă de muncă şi oferta de
personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, astfel încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie
de dinamica economică locală şi zonală.
Această acţiune ridică însă probleme multe şi foarte complexe.
- comanda socială nu este bine definită, prognozele evolutive în timp ale acesteia fiind foarte relative; prin evoluţia ei rapidă,
societatea democratică nu permite politicului să definească liniile evoluţiei economice şi deci prognozele de viitor sunt foarte
relative.
- inserţia profesională se face tot mai greu, grija pentru locul de muncă accentuează presiunea asupra tinerilor absolvenţi şi a
familiilor acestora, iar această stare se repercutează asupra învăţământului prin lipsa de luciditate şi coerenţă în alegerea unei
traiectorii profesionale optime;
- valorile democraţiei reale se instalează greu, existând momente în care se produce alunecarea în anarhie cu consecinţe negative în
relaţiile dintre manageri si colectiv sau indivizi, între profesori şi elevi;
- concepţia despre reforma învăţământului, mai ales asupra finalităţilor acesteia, se conturează mai greu; ca urmare, sistemul de
învăţământ, planurile de şcolarizare, rămân încă nefundamentate clar pe nişte direcţii funcţionale şi de eficienţă, rămânând la
nivelul modelelor externe care au dat însă rezultate în alte condiţii socio-economice.
Componentele sistemului social-global sesizează prioritatea redresării economice, şi sub presiunea problemelor ce apar pe termen
scurt, au tendinţa de a minimaliza probleme învăţământului pentru ca efectele disfuncţionalităţilor acestuia sunt pe termen lung şi
mai greu sesizabile în cadrul unor analize superficiale. Acest lucru se evidenţiază clar în alocările bugetare care acum se obţin de la
primării. - recunoaşterea importanţei socio-economice a muncii cadrului didactic ar determina curmarea condiţiilor
frustrante în care acesta se află, îmbunătăţind motivaţia acestuia pentru muncă.
Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:
- adaptarea educaţiei şi formării profesionale la cerinţele societăţii şi ale pieţei forţei de muncă;
- asigurarea calităţii educaţiei şi compatibilizarea sistemului naţional de învăţământ cu standardele europene, prin preluarea la
nivel naţional a competenţelor cheie promovate la nivelul UE, dar şi potenţarea tradiţiilor valoroase ale educaţiei româneşti;
- descentralizarea şi creşterea gradului de autonomie a sistemului educativ;
- reforma educaţiei timpurii;
- asigurarea accesului egal la educaţie şi formare profesională (construirea de campusuri şcolare, asigurarea condiţiilor echitabile
de igienă şi educaţie pentru sănătate în mediul rural, licee tehnologice pentru o paletă extinsă de specializări, informatizarea
tuturor şcolilor din mediul rural, modernizarea învăţământului profesional şi tehnic în mediul rural).

Priorităţi şi obiective la nivel regional şi local
Şcoala noastră este situată în judeţul Harghita, în regiunea de centru a ţării.
Regiunea centru are următorul obiectiv general şi priorităti: Obiectivul general Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin
TVET şi dezvoltarea ofertei educaţionale pentru adulţi
Priorităţi
1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic
2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET)
4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
5. Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse în TVET
6. Corelarea intre învăţământul universitar şi învăţământul profesional şi tehnic
Partea a 2-a – ANALIZA NEVOILOR
2.1. Analiza mediului extern
2.1.1. Analiza planului local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional si tehnic - 2014-2020 Ideea fundamentală
care stă la baza dezvoltării şi furnizării ÎPT este aceea a parteneriatului. Sa estimat că un procent de 40-50% din ceea ce învaţă
elevii se dobândeşte în şcoală, restul de 50- 60% fiind dobândit în familie şi în comunitate. De aceea este foarte important ca şcolile
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să colaboreze cu comunitatea şi cu factorii interesaţi pentru a planifica şi a furniza învăţământul profesional şi tehnic şi serviciile de
sprijin aferente. Importanţa învăţământului profesional şi tehnic, în structura învăţământului românesc, rezultă din cel puţin două
considerente nominalizate de către studiile efectuate în ţările Uniunii Europene: - educarea şi instruirea este un instrument al
politicii active în domeniul pieţei muncii, ea adaptează aptitudinile vocaţionale la nevoile cererii, constituind astfel un element de
bază în realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă - este necesară investirea în resursele umane, în vederea creşterii
competitivităţii şi mai ales pentru asimilarea de noi tehnologii.
În judeţul Harghita, preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile noului cadru legislativ constituie premise pentru
asigurarea unei corelări corespunzătoare între obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei
economii bazate pe cunoaştere.
În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională iniţială, accentul a fost pus pe dimensiuni şi principii specifice:
 orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor;
 ofertă educaţională flexibilă;
 posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate;
 introducerea unor mijloace noi de selectare şi organizare a conţinutului modulelor de specialitate şi adaptarea acestui conţinut al
învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă;
 responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.
Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru
fiecare an şcolar, potrivit metodologilor aprobate de M.E.C.I. / M.E.C.T.S./M.E.N/M.E.C.S, iar pentru învăţământul profesional şi
tehnic fundamentarea planului de şcolarizare s-a realizat pe baza nevoilor de dezvoltare economică identificate la nivel local
împreună cu partenerii economici şi sociali. Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este
incapacitatea tuturor factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe termen lung.
Marea majoritate a agenţilor economici pun prea mult accentul pe cererea de forţă de muncă pe termen scurt şi pe problemele
presante actuale. Capacitatea de prognoză la nivelul angajatorilor, în multe cazuri este redusă. Planificarea în învăţământul
profesional şi tehnic a căpătat o nouă dimensiune, prin includerea reprezentanţilor nivelului regional de dezvoltare în organismele
cu rol consultativ.
Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care România urmează să-l primească
din partea Uniunii Europene, prin intermediul fondurilor structurale. Foarte importantă, în acest context, este activitatea
Comitetului Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, rolul acestui organism consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean fiind
unul definitoriu în proiectarea ofertei de formare iniţială. La nivelul judeţului Harghita se constată o rată crescută a şomajului şi mai
ales a celui de lungă durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de pregătire educaţional.
Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii este un factor de creştere a riscului de a deveni şomer şi de a intra
în faza şomajului de lungă durată sau de excludere de pe piaţa muncii . Chiar dacă oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de
planul de dezvoltare economică şi socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate în
continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi obţinerea competenţelor şi calificărilor
necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. Această prioritate are drept ţintă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare
abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană activă, integrată pe
piaţa muncii, în vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor sau slabei participări la pregătirea profesională continuă, fenomene
a căror amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat
O parte din punctele tari şi oportunităţile oferite de către învăţământul profesional şi etnic din judeţul nostru sunt:
➢ procentul foarte mare al cadrelor didactice calificate (peste 99%)
➢ participarea multor unităţi şcolare din învăţământul profesional şi tehnic din judeţ în programe şi proiecte.
➢ posibilitatea realizării unui curriculum cu specific local
➢ multe cadre didactice de specialitate au participat la specializări prin masterate, studii postuniversitare, tc.
➢ un număr de cadre didactice sunt membre ale Comisiilor naţionale de specialitate
➢ în judeţul nostru există colegii tehnice sau grupuri şcolare specializate în anumite domenii de pregătire, ceea ce face
posibilă adaptarea mai uşoară la cerinţele imediate cerute de piaţa muncii. Dintre punctele slabe şi constrângerile existente
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pot fi amintite: lipsa pe termen lung a unei oferte de locuri de muncă calificate, dat fiind faptul că învăţământul califică o
persoană în câţiva ani
➢ resursele financiare tot mai precare ale multor familii, mai ales cele din mediul rural, care nu permit şcolarizarea la oraş a
copiilor lor
➢ realizarea instruirii practice şi laboratorului tehnologic cu un număr mare de elevi simultan  reorganizarea permanentă a
societăţilor comerciale, situaţia economică instabilă, duce la lipsa de încredere în învăţământul vocaţional (care califică)
➢ sprijinul slab al agenţilor economici acordat sistemului de învăţământ tehnologic
Având în vedere cele câteva considerente de mai sus, o întrebare care trebuie pusă în permanenţă, este legată de felul în care
învăţământul profesional şi tehnic din judeţul nostru, prin structura sa organizatorică, prin posibilităţile materiale şi umane de care
dispune, poate răspunde necesităţilor actuale şi de viitor de pe piaţa forţei de muncă. Acesta este unul din motivele pentru care
lucrarea de faţă caută să dea răspunsuri la întrebări de genul: ce se va întâmpla cu acest tip de învăţământ în următorii ani?, care
sunt calificările profesionale cerute pe piaţa în următorii ani?, care sunt domeniile în care judeţul nostru va avea o evoluţie
economică ascendentă în următorii ani şi altele.
Planurile locale, realizate de către Inspectoratele şcolare judeţene, cu consultarea Comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului
social pentru învăţământul profesional şi tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din fiecare
judeţ
Totodată, ele reprezintă instrumente de bază pentru proiectarea şi planificarea dezvoltării unităţilor de învăţământ, reflectată în
Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul
judeţului

2.1.2. Analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic
În timp ce UE se extinde din ce în ce mai mult, iar prosperitatea economică a cetăţenilor săi creşte constant, spectrul îmbătrânirii
populaţiei începe să bântuie Europa. Numărul copiilor scade din ce în ce mai mult, iar rezultatul este periclitarea pieţei forţei de
munca şi a sistemelor de sănătate şi de pensii. Statisticile demografice sunt alarmante: populaţia Europei scade dramatic. Printre
subiectele care au generat cel mai mare interes s-au numărat imigrarea ca modalitate de echilibrare a situaţiei, solidaritatea între
generaţii, îmbătrânirea şi sănătatea. Comisia pentru Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale a Parlamentului European a dat
publicităţii un studiu privind „Viitorul demografic al Europei în perspectiva anului 2050”.
Principalele concluzii din analiza demografică.
Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic
Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT Declinul demografic general Impune nevoia unei gestiuni eficiente,
previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii
prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânăra calificată, dar şi necesitatea de personal
calificat pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale Reducerea naturală
prognozată a populaţiei tinere
Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă la
piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere, optimizarea alocării
resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces, colaborarea şcolilor în reţea
prin ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă
Fenomenul de îmbătrânire demografică
Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială şi medicală şi nevoi educaţionale specifice.
Ponderea semnificativă a populaţiei feminine
O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de sprijin pentru participarea la educaţie.
Diversitatea etnică
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra
grupurilor etnice dezavantajate
Consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii
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Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi.
2.1.4. Analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic
Ca expresie a raporturilor dintre cerere şi ofertă, piaţa muncii, se derulează în două trepte sau faze. Prima se manifestă pe
ansamblul unei economii sau pe segmente mari de cerere şi ofertă, determinate de particularităţile tehnico-economice ale
activităţilor. În cadrul acestei faze se formează condiţiile generale de angajare ale salariaţilor, se conturează principiile care
acţionează pe piaţa muncii şi o anumită tendinţă de stabilire a salariilor.
A doua fază reprezintă o continuare a celei dintâi şi constă în întâlnirea cererii cu oferta de muncă în termeni reali, în funcţie de
condiţiile concrete de pe piaţa muncii. În această fază acţionează Serviciul Public de Ocupare (SPO).
Oferta de muncă se exprimă prin diferenţa dintre populaţia aptă, disponibilă şi numărul persoanelor casnice, studenţilor şi celor
care nu doresc să presteze nici un fel de activitate, întrucât, au suficiente resurse pentru a-şi asigura un nivel de trai decent sau au
alte preocupări.
În acest sens se supun atenţiei următoarele aspecte:
 pe termen scurt, cererea de muncă este practic invariabilă, deoarece dezvoltarea unor activităţi existente şi iniţierea altora noi,
generatoare de locuri de muncă, presupun o anumită perioadă de timp;  oferta de muncă în ansamblul său se formează în decursul
unui timp îndelungat în care creşte şi se instruieşte fiecare generaţie de oameni până la vârsta la care se poate angaja;
 posesorii forţei de muncă au o mobilitate relativ redusă; oamenii nu se deplasează dintr-o localitate în alta şi nu-şi schimbă cu
uşurinţă munca, ci sunt ataşaţi mediului economico-social, chiar dacă nu au avantaje economice.
De asemenea, oferta de muncă depinde de vârsta, sexul, starea de sănătate, aptitudinile fiecărei persoane, condiţiile de muncă şi
alte aspecte care nu sunt neapărat de natură economică.
Obiective şi priorităţi regionale şi locale
Multe din aceste priorităţi se regăsesc în Planul de dezvoltare regională,caracteristice zonei centrale a ţării, unde se află şi judeţul
Harghita .
Având în vedere că ne aflăm în acest judeţ, nu diferă foarte mult aceste obiective de cele locale, adăugându-se acestora faptul că
oraşul nostru se află într-un proces de restructurare, după închiderea minei.
Bălanul, a avut un profund caracter minier , prin existenţa Sucursalei miniere, care a atras peste 60% din forţa de muncă a oraşului.
Începând cu luna iunie 2005 ea s-a închis. Alte ramuri industriale care se regăsesc aici sunt : industrie uşoară –două secții de
confecţii un atelier de tâmplărie unde se execută mobilă la comandă,o fabrică de cherestea ,precum 43 de societăţi comerciale
Datorită politicii economice , mineritul după 1990, nu a mai constituit o ramură prioritară pentru că, nu aduce profit ,astfel încât în
urma ordonanţelor guvernului 9,22,40, s-a trecut la disponibilizări şi la închiderea minei. Reducerea populaţiei active din minerit ,a
provocat pentru populaţia oraşului o situaţie dificilă ,dat fiind că majoritatea proveneau din zone mai puţin dezvoltate,în special
Moldova,unde rata şomajului este foarte ridicată şi unde cele mai multe din familiile respective nu deţin proprietăţi sau surse de
întreţinere. Astfel au apărut probleme sociale noi :familii sărace ,dezmembrate la care se adaugă greutăţile copiilor orfani, iar după
închiderea minei plecarea în străinătate a unuia sau ambii părinţi.
Iată principalele constatări din analiza evoluţiei la nivelul ocupaţiilor relevante pentru învăţământul profesional şi liceal tehnologic:
Structura orientativă (în perspectiva 2020), a planurilor de şcolarizare la LICEUL TEHNOLOGIC
- recomandare pentru planurile de şcolarizare viitoare din HARGHITA
Structura comparativă a populaţiei ocupate civile, pe activităţi economice, în 2015 (%)
HR
Agricultură şi silvicultură
32,3
Industrie, din care:
25,4
- Industrie extractiva
0,4
- Industrie prelucratoare
23,1
- Productia si furnizarea de energie electrica, 0,5
termica, gaze, apa calda si aer conditionat
1,3
- Distributia apei , salubritate , gestionarea
deseurilor , activitati de decontaminare
Construcţii
4,7
Servicii, din care:
37,6
- Comert
13,0
- Hoteluri si restaurante
1,8
- Transport si depozitare
4,6
- Informatii si comunicatii
0,5
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- Intermedieri financiare si asigurari
0,8
- Tranzactii imobiliare
0,3
- Administratie publica si aparare,asigurari 2,4
sociale din sistemul public
- Invatamant
5,8
- Sanatate si asistenta sociala
- Activitati profesionale , stiintifice si tehnice
Profilul dominant la nivel judeţean al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului
de locuri de muncă vacante): comerţ,, construcţii, mecanică, industrie textilă şi pielărie , fabricarea produselor din lemn,
economic, turism şi alimentaţie, electric, industrie alimentară , silvicultură, agricultură, electromecanică, electronică
automatizări, chimie industrială, tehnici poligrafice, materiale construcţii, estetica şi igiena corpului omenesc, protecţia
mediului.
Cele mai semnificative evoluţii desprinse din analiza comparativă a numărului de locuri de muncă vacante şi a numărului de şomeri
înregistrate în 2010-2015 sunt prezentate mai jos .
Comerţ: se observă în 2015 un număr semnificativ şi crescător de locuri de muncă vacante (cel mai mare număr de locuri de muncă
vacante în acest domeniu a fost în 2010 şi 2015), dar şi de şomeri, într-un număr foarte mare comparativ cu anii 2007-2010. Raportul
locuri de muncă-şomeri rămâne puternic deficitar, cu tendinţă de ameliorare.
Construcţiile: numărul de locuri de muncă a crescut în 2016, ponderea în total locuri de muncă vacante este cu foarte puţin sub cea
medie de până acum dar şi numărul de şomeri din acest domeniu este în continuare foarte mare pe locul 3 din total şomeri, iar
balanţa locuri de muncă-şomeri înregistrează un deficit minim de forţă de muncă.
În turism şi alimentaţie: numărul de locuri a crescut comparativ cu 2015, dar şi numărul de şomeri a crescut, înregistrând o
balanţă locuri de muncă-şomeri deficitar.
Domeniul “economic” are o tendinţă generală crescătoare, dar şi numărul de şomeri a crescut mult mai mult decât numărul
locurilor de muncă vacante, evoluţii care au condus la o balanţă locuri de muncă-şomeri deficitară.
Industria textilă: locuri vacante în creştere, număr şomeri tot în creştere.
Fabricarea produselor din lemn: creşterea şomajului şi scăderea locurilor de muncă în domeniu.
Industrie alimentară: creşterea uşoară a locurilor de muncă în 2015, dar fără valori spectaculoase, creşterea numărului de şomeri în
domeniu.
Domeniile electric şi electromecanic: tendinţă de creştere a locurilor de muncă vacante în 2015, de creştere a numărului de şomeri,
valori modeste.
Silvicultură: valori fluctuante şi modeste, atât în ceea ce priveşte locurile de muncă cât şi a şomajului .Electronică şi
automatizări: tendinţă de creştere a numărului de şomeri şi valori fluctuante a locurilor de muncă vacante, valori modeste.
Domeniul
de Tendinţă Tendinţă Diferenţă
Ocupaţii / grupe de ocupaţii relevante
pregătire.
locuri
şomeri
locuri
(prin nr. de locuri de muncă vacante
muncă
vacanteîn cadrul domeniului)
vacante
şomeri
(2015)
Construcţii,
↑ HR
↑ HR
(-)HR
Zidari,
Dulgheri,
Zugravi,
Instalatori,
instalaţii şi lucr.
Constructori în beton armat şi asimilaţi,
publice
Tehnicieni constructori, Montatori de izolatii
termice si acustice etc.
OBS. Fluctuaţii sezoniere
Turism
şi ↑ HR
↑ HR
(-)HR
Ospătari şi barmani, Bucătari, Valeti,
alimentaţie
cameriste si insotitori, Patiseri, Cofetari
Comerţ
↑HR
↑ HR
(-)HR
Vânzători, Magazineri, Agenţi în activitatea
financiară şi comercială Agenţi comerciali şi
mijlocitori de afaceri,
Economic
↑HR
↑HR
(-)HR
Alţi lucrători cu studii medii în gestiunea
economică şi administrativă, Secretari şi
operator la maşini de scris şi de calcul,
Funcţionari în serviciile de evidenţă
contabilă şi financiare, Funcţionari expediţie
şi alţi agenţi poştali, Alţi funcţionari de birou
Industrie
≈HR
↑ HR
(-)HR
În special ocupaţiile pentru prelucrarea
alimentară
cărnii şi pentru produse de panificaţie
Mecanică
↓HR
↓ HR
(-)HR
- Constructori montatori structuri metalice Conducător auto
- Sudori şi debitatori autogeni
- Mecanic auto
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Industrie textilă
şi pielărie

↑HR

↑ HR

(-)HR

Fabricarea
prod.lemn
Electric

↓HR

↑ HR

(-) HR

↑HR

↑ HR

(-)HR

Electromec.

↓HR

↑ HR

(-)HR

- Lucrători în ind. textilă şi conf.
- Operatori la maşini si utilaje pentru
industria confecţiilor
- Meseriaşi şi lucrători în tratarea şi
prelucrarea lemnului
- Electricieni montatori si reparatori de linii
electrice aeriene si subterane
- Electromecanici montatori si reparatori de
aparate si echipamente electrice si energetice

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT
Caracteristicile principale ale economiei judeţului sunt:
o criza economică care se manifestă în prezent în România afectează toate sectoarele economice, în mod deosebit industria;
o serviciile – incluzând şi transporturile şi tranzacţiile imobiliare – în creştere mai puternică decât industria;
o construcţiile sunt singurul sector pentru care nu este prognozată o scădere a VAB în 2014 la nivel naţional, iar în perioada 20152017 va continua să înregistreze o creştere (chiar dacă într-un ritm mai redus) mai mare decât în celelalte sectoare de activitate;
o suprafaţa agricolă subvalorificată;
o resurse conexe agriculturii montane nevalorificate;
o produsul intern brut/ locuitor este penultimul din regiune.
o cercetarea – dezvoltarea – firavă.
o dinamica şi potenţialul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM):
Diversitatea activităţilor economice:
Serviciile:
• Ocupă cea mai mare pondere în economia judeţului, în creştere constantă în ultimii ani şi devansând industria în formarea PIB şi a
VBA.
• În cadrul serviciilor se detaşează:
• Comerţul şi activităţile de hotel şi restaurant – ambele cu potenţial mare de creştere în viitor
- Tranzacţiile imobiliare şi activităţile de servicii pentru firme
- Activităţile de transport, depozitare şi comunicaţii ocupă următoarea poziţie în cadrul serviciilor, după
comerţ, ca pondere în PIB şi VBA, şi locul 2 după industrie în totalul investiţiilor brute la nivel judeţean.
Dezvoltarea industriei şi comerţului implică şi nevoi în creştere de calificări pentru transporturi şi logistică în
cadrul altor sectoare economice.
- Turismul: potenţial turistic foarte ridicat, potenţial pentru agroturism, turism rural
- Telecomunicaţiile: importanţă în creştere, accent pe noile tehnologii în telefonia fixă şi mobilă (competenţele
IT pentru transferul integrat de date, voce şi imagine).
•
Industria:
- Nevoile de creştere a competitivităţii
- Tendinţă de reluare a creşterii contribuţiei industriei (valoric şi procentual) la crearea PIB judeţean
- Ponderea industriei în formarea PIB şi a VAB este mai mare decât la nivel naţional
- Ponderea mare în cadrul industriei a IMM specializate în industria lemnului, urmate de industriile alimentară
şi textilă. Totuşi se înregistrează o scădere a numărului de locuri de muncă în aceste domenii, datorită
dificultăţilor în legătură cu adaptarea la standardele de calitate specifice şi concurenţei cu produsele din UE,
respectiv relocării către est.
•
Construcţiile
- Sector în stagnare,
IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT:
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte prin structura lor:
– Raportul industrie - servicii
– Diversificarea ofertei de calificări în cadrul fiecărui sector de activitate / domeniu de pregătire
Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională
sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se desprind două direcţii de acţiune:
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- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională
- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a
forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:
- Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide
- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe
antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.)
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
Ruralul montan:
Problematica complexă a ruralului montan, din perspectiva socio-economică a localităţilor şi gospodăriilor ţărăneşti, a mediului şi
dezvoltării durabile, conduce la nevoia unui program coerent de măsuri în educaţie şi formare profesională, pe următoarele direcţii
prioritare:
- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilor
instituţiilor şi organizaţiilor relevante pentru ruralul montan.
- Planificarea şi realizarea unor clase cu profil agromontan.
- Adecvarea sporită a conţinutului calificărilor la specificul agromontan local.
- Programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate, cu privire ca competenţele specifice agriculturii montane.
- Programe de orientare şi consiliere adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan.
Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de competitivitate,
trebuiesc avute în vedere:
- Creşterea nivelului de calificare
- Importanţa competenţelor-cheie
- Competenţele de comunicare în limbi străine
- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare
- Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale/economice,
tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc.
Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE:
- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza standardelor de mediu ale UE
- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de specialitate.
Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte:
- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de activităţi producătoare de bunuri şi
servicii
Ţinte pe domenii pentru structura planurilor de şcolarizare
Judeţul Harghita
Domeniu de pregătire
Plan şcolarizare realizat la Nevoi
prognozate
de
clasa a IX-a în anul şcolarformare
profesională
2015/2016
pentru 2015-2020*)
(nivelul 2+ nivelul 3 de
calificare)
Nr. clase
Nr. elevi
%
%
agricultură
3
84
4,81
5
silvicultură
1
28
1,60
2
protecţia
4
107
6,13
3
mediului
Obiectivul general al şcolii noastre este realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate în interesul elevului
şi a motivării elevilor pentru achiziţionarea unor cunoştinţe teoretice şi practice.
Aspecte prioritare
În vederea atingerii obiectivului general politica de personal a şcolii noastre îşi propune următoarele:

1. Crearea unui climat de siguranţă civică şi libertate, axat mai ales pe activităţi intelectuale şi profesionale pentru toate
cadrele didactice şi elevi;
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2. Formarea cadrelor didactice în funcţie de nevoile identificate;
3. Colaborarea cu instituţiile abilitate (Inspectoratul Şcolar Judeţean , Casa Corpului Didactic, Ministerul Educaţiei

Nationale).
Activitatea didactică a urmărit în special dezvoltarea competenţelor funcţionale de bază ale elevilor, fie pe continuarea
studiilor şi/sau încadrarea pe piaţa muncii internă sau externă. Aceasta s-a realizat prin centrarea profesorilor pe
comportamentele specifice rolului de organizator şi mediator al experienţei de învăţare. S-a urmărit sensibilizarea cadrelor
privind responsabilitatea şcolii faţă de elevi şi implicarea în viaţa comunităţii locale.
Ţinând cont de punctele tari şi oportunităţile constatate, se caută remedierea slăbiciunilor şi evitarea ameninţărilor,
punându-se accent pe:

• Dezvoltarea curriculară;
• Diversificarea metodelor de evaluare şi autoevaluare în procesul de predare-învăţare;
• Dezvoltarea bazei materiale;
• Menţinerea şi intensificarea relaţiilor comunitare;
• Încheierea de parteneriate;
Aspectele principale care necesită dezvoltare:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;
Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;
Integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;
Aplicarea de către cadrele didactice a metodelor moderne de evaluare şi utilizarea autoevaluării în procesul instructiv
educativ;
Modernizarea bazei IT a şcolii;
Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională;
Orientarea şi consilierea privind cariera;
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;
Asigurarea marketingului educaţional pentru promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii.

Colectarea şi analizarea datelor
Corelarea punctelor tari cu oportunităţile mediului extern conturează resursele strategice:
• Resursele umane bine formate din punct de vedere profesional, cadre didactice, metodişti, mentori etc. şi cu rezultate bune în
procesul de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice);
• Infrastructura tehnologică adecvată unui sistem optim de circulaţie a informaţiilor în şcoală;
• Dotare materială şi tehnologică modernă :calculatoare, videoproiectoare, table interactive, plasme
• Experienţe diverse şi pozitive ale conducerii liceului în domeniile de managament, formare, consiliere şi orientare, precum şi în
derularea de proiecte;
• Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale şi ONG-urile din comunitate, din ţară şi străinătate;
• Colaborarea eficientă şi bazată pe parteneriat în folosul sistemului educaţional la nivelul judeţului cu alte instituţii ale statului, cu
autorităţile publice locale şi judeţene;
Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă țintele sau obiectivele strategice:
• Realizarea unui sistem educaţional performant, stabil, de calitate, echitabil, eficient, sustenabil şi relevant;
• Conceperea, derularea şi coordonarea unor programe specifice şi sprijinirea elevilor a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
• Descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor;
• Crearea condiţiilor optime în şcoală în vederea garantării egalităţii de şanse privind accesul la educaţie pentru toate grupurile
aflate în situaţii minoritare;
• Monitorizarea, îndrumarea şi susţinerea prin mijloace specifice a procesului de introducere a învăţământului bazat pe
competenţe;
• Stimularea prin mijloace specifice şi resurse disponibile a educaţiei permanente în vederea obţinerii unor deprinderi
profesionale, calificări noi, a extinderii specializării şi perfecţionării;
• Digitalizarea şi informatizarea sistemului educational
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Ținând cont și de obiectivul strategic al UE, de a deveni “cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume,
capabilă de o creştere economică durabilă cu locuri de muncă mai bune şi mai multe şi o mai mare coeziune socială” se desprind
următoarele:
Formarea competențelor:
- deprinderile din domeniul tehnologiei informatice (“competenţele digitale”)
- limbile străine
- cultura tehnologică
- spiritul antreprenorial
- competenţele sociale.
Obiective:
1. Noi competenţe de bază pentru toţi
2. Realizarea de investiţii superioare în resurse umane
3. Încurajarea inovaţiei în predare şi învăţare
4. Valorificarea învăţării
5. Regândirea orientării şi consilierii
6. Să apropiem învăţarea de domiciliu
Nivelul şi surse potenţiale de finanţare
Sursele de finanţare pe care se bazează Liceul Tehnologic „Liviu Rebreanu” pentru dezvoltare sunt: - colaborări cu
parteneri actuali şi potenţiali(;agenţi economici, alte unităţi şcolare, instituţii, ONG-uri, AJOFM,…) - pentru îmbunătăţirea
bazei materiale sau pentru donarea de echipamente de protecţie ; - venituri din chirii şi din activitatea de producţie a
atelierului şcolar. Este necesară creşterea ponderii finanţărilor extrabugetare în bugetul de venituri şi cheltuieli al şcolii.
Analiza mediului intern
Analiza mediului intern se bazează pe:
- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;
- rapoartele de autoevaluare a calităţii, anuale, întocmite la nivelul catedrelor;
- concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare;
- datele statistice anuale privind examenele de certificare a competentelor profesionale şi de absolvire, inserţie
profesională ş.a.m.d
Diagnoza nevoilor educaţionale
 resursele umane şi materiale existente permit desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional ;
 este necesară democratizarea decizională prin instituirea unor relaţii noi între : profesor–elev, profesor–părinţi,
conducerea managerială–comunitatea locală, asigurând un cadru instituţional adecvat echipei educaţionale cu elevii,
părinţii şi membrii comunităţii locale
 activitatea educaţională se caracterizează prin receptivitate, dinamism şi promptitudine din partea tuturor factorilor
implicaţi în procesul instructiv–educativ;
 şcoala poate asigura o gamă de specializări care permit însuşirea unor calificări profesionale cu o bună căutare pe piaţa
muncii
Diagnoza nevoilor de dezvoltare instituţională
Analiza scopurilor actuale ale activităţii organizatorice
consolidarea poziţiei şcolii pe piaţa locală a educaţiei prin creşterea calităţii procesului educaţional;
 în condiţiile sporirii autonomiei decizionale la nivel de unitate şcolară se impune creşterea rolului echipei manageriale în
domeniile curriculare şi extracurriculare, ale programelor de parteneriat, ale celor de politică financiară şi resurse umane;
 dezvoltarea bazei materiale a şcolii prin accesarea diferitelor proiecte şcolare de la nivel naţional şi european;
 informatizarea procesului instructiv–educativ prin realizarea accesului şcolii la comunicaţiile moderne, punerea în funcţiune a
unei reţele informaţionale moderne şi eficiente.
Analiza informaţiilor de tip calitativ
Ambianţa în şcoală
Cultura educaţională este caracterizată printr-un ethos profesional destul de înalt.
Valorile dominante sunt : egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşament faţă de copii, respectul pentru
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, toleranţă, respect reciproc. Se
întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire
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Colectivul de cadre didactice este unit, cu multe cadre care creează o ambianţă plăcută, un climat deschis, caracterizat prin dinamism
şi grad moderat de angajare a membrilor instituţiei şcolii; este un climat suficient de stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre
cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Conducerea şcolii a elaborat şi completat Regulamentul
intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, cadrelor didactice şi ale personalului didactic auxiliar şi nedidactic. Directorul
este comunicativ şi ascultă sugestiile profesorilor şi ale elevilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă
competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. Toate acestea se reflectă parţial pozitiv în
activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice şi a elevilor, întrucât starea disciplinară din şcoală este satisfăcătoare
în cea mai mare parte, constatându-se tendinţa tot mai puţin accentuată de vedetism în comportament, agresivitate verbală şi fizică a
elevilor, numărul mare de navetişti, iar conflictele care apar se rezolvă cu colectivele de elevi, cu participarea cadrelor didactice şi
participarea părinţilor
Mediul social de provenienţă al elevilor
Elevii provin din medii sociale sărace, cu părinț iplecați în străinătate. Starea materială a majorităţii familiilor din care provin elevii
este precară din cauza slabei dezvoltări economice a zonei şi a ratei ridicate a şomajului; Părinţii sunt interesaţi de educaţia copiilor,
cu preponderenţă la grădiniţă şi clasele mici, interesul scăzând spre clasele mari
Circulaţia personalului
Toate cadrele didactice sunt calificate,
Se constată o bună pregătire profesională a tuturor cadrelor didactice, toţi fiind preocupaţi de autoperfecţionare. Circulaţia
informaţiei la nivelul şcolii La nivelul colectivului de cadre didactice există o comunicare buna care permite o fluidizare a transmiterii
informaţiei de la echipa managerială către cadrele didactice şi invers.
Managementul unităţii şcolare
Echipa managerială este formată din : director, director adjunct
Consiliul de administraţie este format din 9 membri, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar. Proiectarea şi organizarea activităţii este bună în planul comunicării, deciziei, monitorizării şi evaluării
activităţii din toate compartimentele.
Comisiile metodice sunt organizate pe arii curriculare, Comisia metodică a educatoarelor şi cea a învăţătorilor cuprinde toate
educatoarele, respectiv toţi învăţătorii.
De asemenea mai există toate celelalte comisii pe domenii de activitate, conform actualelor reglementări, precum şi comisia de
evaluare şi asigurare a calităţii. Pornind de la premiza că şcoala este o organizaţie puternic ancorată în comunitate este absolut
necesară cunoaşterea şi valorificarea cunoştinţelor despre „grupurile de interese” care sunt :
 elevii – colectivele de elevi sunt constituite conform normelor în vigoare, prezintă interes diferit pentru pregătirea şi formarea lor,
fiind motivaţi pentru obţinerea de rezultate bune la examenele de sfârşit de ciclu şi admiterea în învăţământul superior ;
 colectivele metodice – au o bună proiectare a activităţii, însă lucrul în echipă pentru realizarea unor proiecte şi programe
educaţionale şi de parteneriat este încă în fază incipientă.
 consiliul clasei – este format din profesori care predau la clasa respectivă, preşedintele Comitetului de părinţi, liderul elevilor şi
dirigintele ;
 părinţii – la nivelul claselor sunt organizate comitetele de părinţi conduse de un preşedinte, iar la nivelul şcolii există Consiliul
reprezentativ al părinţilor care se întâlneşte bisemestrial cu conducerea şcolii  administraţia locală – comunicarea este bună cu
Primăria, Consiliul local şi Poliţia, existând o conlucrare benefică cu puţinii agenţi economici
Analiza P.E.S.T.( E.)
Politic:
politica M.E.N şi I.S.J. privind comunicarea reformei educaţionale;
mutaţii privind trecerea la învăţământul obligatoriu de 10 clase şi scoaterea învăţământului profesional şi tehnic românesc din
izolarea din ultimii ani,
considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung
politici favorabile la nivel local pentru susţinerea şcolii
Economic:
resurse bugetare şi extrabugetare limitate, deseori insuficiente pentru minimul educaţional ;
revigorarea economiei naţionale.
Social:
provenienţa elevilor este, în general, din medii sociale defavorizate, familii sărace sau dezorganizate ;
lipsa motivaţiei pentru învăţătură ;
reducerea ratei şomajului.
Tehnologic:
dotarea cu calculatoare şi echipament audio-video;
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dotarea cu mijloace de învăţământ în cabinete, laboratoare, atelier şcolar, sală de sport;
Ecologic:
reducerea poluării
folosirea unor materiale mai eficiente
reciclarea şi refolosirea lor
Analiza activităţii educative, şcolare şi extraşcolare
Starea disciplinară a elevilor/ S-a constatat o îmbunătățire a stării disciplinare
Activităţi extraşcolare la nivelul scolii şi la nivel judeţean
Cinstirea marilor evenimente istorice, evenimente naţionale şi internaţionale (concursuri, simpozioane, dezbateri, referate,
spectacole):
Clasele I-VIII/ IX-XII au participat la următoarele activităţi:
1. Ziua europeană a limbilor – 26 septembrie 2016;
2. „Alege viața”;
3. Atelier de creație – voluntariat;
4. Atelier de creație – Halloween;
5. Alegerea Consiliului Școlar al Elevilor;
6. ”Studiu privind implicarea școlară, perfecționismul, comportamentele parentale și adaptabilitatea în carieră la adolescenți” ( Studiu
de cercetare corelațional) ;
7. Prevenirea comercializării, achiziționării, utilizării materialelor explosive (petarde, artificii), în perioada vacanței de iarnă – Agent
POLITIE – Arme și muniții;
8. ”Necenzurat”- colaborare cu CJRAE;
9. ”Ziua națională fără fumat” – 21 noiembrie 2016;
10. ”Ziua națională a României” ;
11. Serbarea de Crăciun – spectacol, piesă de teatru, concert de colinde;
12. 24 Ianuarie – Hora Unirii;
13. Campania de informare asupra donării de sânge – informarea, demonstrații, conștientizare - Crucea roșie, ISU, IGP;
14. „Ora de educație și siguranță rutieră – campanie M.A.I;
15. Activități recreative – vizionare de filme, zi culturală, zi muzicală – organizate de CȘE.
16. Mihai Eminescu – poet național;
17. ”Fii și tu voluntar” ;
18. ”De ce sunt violent?” ;
19. ”Acțiune de simulare evacuare în caz de incendiu” – exercițiu efectuat de IGSU HR; demonstrație, informare;
20. ,,Te iubesc mămică dragă “ – serbare de 8 Martie
21. ,,Carnaval de 1 Iunie“
22. ,,Rămas bun grădiniţă“
23. ,,Dans popular“
24. ,,Ridichea uriaşă “- dramatizare
25. „DRAGOBETELE”
26. ,,Luna lui mărţisor”
27. ,,Exprimă-te liber” concurs national
Actiuni de ecologizare, protectia mediului,
Educaţie sanitară ,, Ne jucăm într-un mediu curat “- curăţenie în curtea gradiniţei
,, Şi eu ocrotesc natura “- colectare deseuri
,,Alege viaţa”
,,Ziua Naţională fără tutun”
CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR
S-a oferit consiliere elevilor din gimnaziu (clasele a VIII-a) care urmau să-şi aleagă profilurile pentru a trece în clasa a IX-a. Elevii
noştri participă la Bursa Şcolilor – activitate judeţeană făcând promovarea ofertei educaţionale
La fel se asigură consiliere pentru elevii din clasele terminale care doresc să-şi continue studiile, fiind informaţi despre reţelele de
învăţământ de scurtă durată şi de lungă durată, oferindu-li-se toate informaţiile necesare pentru înscriere în aceste unităţi. Mai
puţin reuşim să informăm despre posibilităţile de încadrare în câmpul muncii. Ar fi bine să existe un birou care să deţină toate
informaţiile şi cei interesaţi să ştie unde să apeleze, să putem oferi pliante, să avem invitaţi, furnizori de informaţii.
PARTENERIATE ŞI COLABORARE.
Liceul Tehnologic „L.Rebreanu” nu este izolat, nu este o instituţie în care se face o legătură doar între profesorii şi elevii ei. Această
şcoală este intens antrenată în fiecare activitate a oraşului şi şi-a extins colaborarea şi în alte judeţe ale ţării şi peste hotare. Dintre
colaborările şcolii cu alte instituţii, amintim:
Parteneriate cu firme pentru realizarea practicii elevilor:
SC Vaida Comimpex SRL,
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AL.RO Group Food SRL,
A/KIM SRL,
SC.ALVA PROD.COM SERV.SRL
Relaţii de colaborare cu
1. Consiliul Local al oraşului Bălan,
2. Primăria oraşului Bălan.
3. ISJ Harghita
4. Cenaclul Buna Vestire –M.Ciuc
5.Episcopia Harghitei și Covasnei
6.Crucea Roșie
7.Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Harghita
8.Poliția orașului Bălan
9.Poliția de proximitate a I.J.P.Harghita
10.Biserica Ortodoxă și catolică din Bălan
11.Școala Gimnazială G.Bogza Bălan
Relaţii de colaborare cu O.N.G.
1. Asociaţia Culturală „Botorka”
2. Asociaţia Etnoculturală „Concordia”
3. Asociaţia Ecologigică „Sângele Voinicului”
4. Despărţământul Harghita- Covasna „Astra”
Parteneriate cu licee
1.Liceul Teologic Reformat „Lorantffy Zsuzsanna” Oradea – jud Bihor
2.„Banki Donat” Szakkozepiskola din Tatabanya, Ungaria.
3.Liceul „Mihai Eminescu” Carapciu- Ucraina
4.Colegiul economic Mangalia- Jud Constanţa
5.Colegiul Mihai Viteazul din SF Gheorghe- jud Covasna
6.Colegiul Tehnic din Oneşti- jud Bacău
7.Directorii din Kobanya- Ungaria
8.Suplacu de Barcău – jud Bihor
9.Liceul din Bihorkerestes- Ungaria
10.Liceul din Periam – jud Timis
11. Liceul Tehnologic Lovrin , jud. Timiș
Parteneriate cu cu CDI- uri
Cu Şc gimnazială Nr.4 din Rădăuţi- jud Suceava
Şcoala gimnazială cu clasele I-VIII nr.6 Sibiu – jud Sibiu
Liceul Teoretic Al Papiu Ilarian / Dej- Jud Cluj
Liceul Tehnologic din Bocsa Română – jud Caras Severin
Liceul Tehnologic din Sulina – jud Tulcea
Aceste parteneriate sunt foarte bine venite, ducând la lărgirea orizontului etnocultural şi informaţional în toate domeniile. Pe
parcurs vom încheia şi alte parteneriate, în primul rând cu firme, unde elevii să-şi facă practica, după ce vom face clase cu noi
profiluri şi calificări
Rezultatelor procesului de autoevaluare
Asigurarea calităţii
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din domeniul învăţământului profesional,
stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la
procesul de învăţare şi ceilalţi factori interesaţi.
Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi
Cadrul de asigurare a Calităţii – document din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii
personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice prin elaborarea Planului
operaţional privind asigurarea calităţii şi a Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementul
calităţii, documente incluse în PAS.
RESURSELE MATERIALE
A. Spaţii pentru învăţământ
1.Deținem un număr suficient de săli de clasă, care asigură integral desfăşurarea procesului didactic într-un schimb la învăţământ
de zi, laboratoarele şi cabinetele şcolare fiind utilizate conform destinaţiei. În schimbul II îşi desfăşoară activitatea învățământul
seral.
2. Există spaţiu adecvat destinat bibliotecii şcolare cu acces al elevilor şi al cadrelor didactice.
3. Existenţa cabinetului de informare şi documentare pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, cu calculatoare şi cu conexiune la
INTERNET.
4. Aspect general corespunzător al şcolii.
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5. Există laboratoare, cabinete, spaţii specializate (CDI) pentru studiul unor discipline sau activităţi şi ateliere şcolare pentru
activitatea practică.
6. Există atelier modern pentru realizarea activităţilor practice la croitorie
7.Există sală de gimnastică amenajată şi teren de sport
8. Se întocmesc şi se implementează, unele programe de finanţare externă, pentru reabilitarea spaţiilor din patrimoniu şi
aducerea lor la parametrii funcţionali.
RESURSE FINANCIARE
1. Au existat finanţări din bugetul MEC
2.Finanaţarea asigurată prin câştigarea unor proiecte de finanţare nerambursabilă
3. Închirieri : săli, spaţii de cazare
III.RESURSE UMANE
A. Personal didactic şi elevi
1. Ponderea personalului didactic cu definitivat şi grade didactice este ridicată ( perfecţionările sunt la zi)
2. Există o stabilitate a personalului didactic.
3. Performanţele cadrelor didactice în activitatea ştiinţifică (autori şi coautori de programe şcolare pentru CDS şi CDL), participări
la manifestări ştiinţifice, întâlniri organizate în cadrul cercurilor metodice între cadrele didactice şi specialişti din societăţile de
profil+reprezentanţi ai ISJ+ Primărie, CLD.
4. 6 profesori ai şcolii au gradaţii de merit pentru activitatea desfăşurată
5. Performanţe obţinute de elevi şi cadre didactice prin implicarea la programe, expoziţii, spectacole de teatru şi folclor, competiţii
sportive, olimpiade şi concursuri şcolare, alte reuniuni organizate în străinătate şi în ţară.( diplome)
6. Competenţe în utilizarea PC a cadrelor didactice şi a elevilor.(atestate)
7. Calitatea prestaţiei personalului didactic, exprimată în rezultatele evaluărilor anuale realizate de conducerea unităţii şcolare
(ponderea celor care au obţinut calificativul FB este mai mare de 92 %).
8. Competenţe ale elevilor şi cadrelor didactice pentru lucru în echipă.
9. Există cadre didactice care au participat la cursuri şi seminarii de formare pentru calitatea învăţământului, managementul
educaţional , CDI
10.Alcatuirea unor proiecte de parteneriat cu şcoli din ţară s-au străinătate pentru integrarea şcolii în sistemul relaţional intern şi
extern Institutionalizarea unor elevi din clase integrate din gimnaziu, in SAM -acolo unde exista avizul medicului
12.Exista o permanentă colaborare între cadrele didactice - conducerea şcolii - Primărie - şcoala - partenerii sociali - părinţi-elevi
(toate activităţile şcolii denotă acest lucru
12.Cursuri serale pentru cei care doresc să-şi continue studiile
13.Implicarea tinerilor în acţiuni cultural-artistice, sportive, ecologice(rezultate,acţiuni care reies din programul educativ al şcolii
14.Prezentarea ofertei educaţionale claselor a VIII-a,bursa şcolilor, şedinţe cu elevii şi părinţii
existenţa unui Cabinet de consiliere şi orientare şcolară;
existenţa unui psiholog şcolar, angajat cu normă întreagă începînd cu anul şcolar 2004-2005;
existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere şi orientare
privind cariera;
76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;
98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de colaborarea realizată între
aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei ( sursa: chestionar părinţi).
B. Mediul de învăţare
1. Oferta disciplinelor opţionale este în conformitate cu opţiunile educaţionale ale elevilor, exprimate în corelaţie cu oferta iniţiată
în şcoală.
2. Adaptatea la cerinţele ocupaţionale din zonă.
3. Asigurarea în parteneriat cu agenţii economici a condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice la firme .
4. Asigurarea condiţiilor pentru elevi cu nevoi speciale prin:
- identificarea elevilor cu nevoi speciale
- asigurarea învăţării centrate pe elev
5. Organizarea pregătirii suplimentare cu elevii şcolii
- pentru examene, dedicate elevilor din clasele terminale
- pentru olimpiade şi concursuri pentru elevii dotaţi/performanţi.
6. Se asigură condiţii optime de învăţare: în cabinete, săli, laboratoare, iluminat corespunzător,căldură,curăţenie, mediu psiho afectiv propice, relaţia profesor/ elev corespunzătoare, comunicarea profesor/elev este eficientă.
7. Circuitul informaţiilor în şcoală este eficient şi se realizează prin afişare la afişier,rafturile profesorilor, tablă, pagină Web,
C. Rezultate/ finalităţi ale procesului
1. 30.% din absolvenţi s-au integrat profesional
40 % urmează o formă de învăţământ superior .
20% străinătate
2. La examenul de certificare a competenţelor profesionale au rezultat:
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- nivel 1 - 100% admişi din cei prezentaţi
- nivel 2 - 98 % prezenţi, 100% admişi din prezentaţi
- nivel 3- liceu tehnic 97 % prezentaţi, din care 100 % admişi.
3. Pentru elevii din an terminal s-a desfăşurat târgul job- urilor
4. S-a implementat programul “Firme virtuale a liceenilor în afaceri şi carieră”.
5. În ceea ce priveşte performanţele avem următoarele rezultate:
- premii II şi III la olimpiade judeţene
- premiul I și participare la olimpiada națională la învățământ tehnic
- locul I pe judeţ la concursul „Cultură şi civilizaţie românească”
- premii II și III la competiţiile sportive judeţene
- loc II și III la protecţie civilă etapă judeţeană
- premiul special al juriului la concursul „Cultură şi civilizaţie românească” etapa naţională
- loc I, II, III dans modern etapă județeană, interjudeţeană,națională, internațională
-loc I, II şi III la etapa județeană, interjudeţeană,națională, internațională de dans şi cântec
-loc II , mențiuni la sesiunea de comunicări științifice istorie
- locuri I,II și III la concursuri de creație literatură, desen, etc etapa județeană, interjudeţeană,națională, internațională
- locuri I la concursuri de film scurt metraj faza județeană și națională
Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ
Asigurarea şanselor egale în formarea profesională
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev
Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională
Îmbunătăţirea accesului la informare
Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor
Inserţie a absolvenţilor
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special pentru programe de sprijin,
învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere)
Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate.
Orientarea şi consilierea privind cariera.
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;
Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional.
Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii.
Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar.
Consilierea părinţilor
Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă, CDI,
mobilier, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoală).
Accesul la educaţie
- situaţia unor minorităţi etnice care din cauza numărului mic de elevi nu pot constitui pe plan local decât un număr restrâns de
clase în limba respectivă, deci opţiunile lor sunt limitate.
-dificultăţile specifice de acces ale unor categorii dezavantajate (elevii cu deficiente,risc de marginalizare,etc.).
- identificarea alternativelor şi adoptarea deciziilor optime pentru cuprinderea elevilor, în condiţii de şanse egale
Aspecte prioritare de dezvoltare ale Liceului Tehnologic în perioada 2017-2021
Prioritatea 1: Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională
Obiectivul 1:
Utilizarea competenţelor profesorului consilier în utilizarea unor instrumente specifice activităţilor educative şi
de consiliere profesională; Cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor despre principalele ocupaţii şi valorificarea fiecărei
discipline şcolare în această direcţie.
Context:
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Procesul de consiliere este asigurat respectând următorul traseu: profesor consilier –diriginţi-elevi. Pe acest traseu apar
probleme în ambele puncte de transfer atât profesorul consilier, cât şi diriginţii nu dispun de suficiente informaţii despre situaţia
actuală a pieţei forţei de muncă, prognoze ale acesteia pe termen scurt, mediu şi lung şi abilităţi relevante pentru a asigura o
formare corespunzătoare nivelului imediat următor.
Ţinta/Rezultate măsurabile
Suport informaţional relevant pentru profesorul consilier şi diriginţi în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare
Evaluări bune vizând calitatea cursurile de formare ca răspuns în chestionarele diriginţilor;
Evaluarea bună şi foarte bună a participanţilor la cursurile de formare vizând însuşirea abilităţilor predate;
Toţi elevii să aibă informaţii referitoare la piaţa actuală a muncii, posibilităţi de angajare în perspectivă.
Măsuri/acţiuni pentru atingerea obiectivului:
-

Evaluarea nevoilor de formare a consilierului şi diriginţilor privind orientarea carierei;
Popularizarea ofertei şcolare;
Dotarea cabinetului şcolar de asistenţă psiho-pedagogică cu materiale informative privind reţeaua şcolară, profile
ocupaţionale, baterii de teste de aptitudini, etc.
- Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;
- Aplicarea unui chestionar privind nivelul cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de către elevi în urma programelor de
asistenţă; interpretare-evaluare a situatiei;
- Aplicarea unui chestionar privind evaluarea retrospectivă a deciziei luate
(clasa a X –a, clasa a XII –a) interpretare-evaluare a situatiei.
Orizont de timp: 2016-2020
Parteneri: agenţi economici,
Resurse financiare: Bugetare (CCD), Programe europene (Erasmus +).
Prioritatea 2: Dezvoltarea parteneriatului şcoală-comunitatea locală
Obiectiv 2:
Creşterea eficienţei parteneriatelor pentru sprijinirea învăţământului profesional şi tehnic
Context:
- Insuficienta susţinere a procesului de învăţământ prin intervenţiile partenerilor
- Gradul de acoperire a stagiilor de practică pentru elevi este insuficient prin intermediul angajatorilor implicaţi ca parteneri
ai şcolii mai ales in contextul economic actual
- Părinţii elevilor nu conştientizează rolul care le revine în asigurarea unui proces educaţional şcolar corespunzător.
Ţinta/Rezultate măsurabile
- Schimbarea mentalităţii unui număr cât mai mare de parteneri economici şi sociali privind şi cooperarea cu şcoală şi implicarea
activă în stabilirea ofertei educaţionale;
- Aranjamente instituţionale care ar favoriza implicarea partenerilor în procesul şcolar.
- Încheierea unui număr mare de parteneriate funcţionale la nivelul şcolii;
- Creşterea numărului de angajatori implicaţi in evaluarea competenţelor elevilor la absolvire;
- Creşterea numărului de schimburi de experienţă .
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului
- Formarea conducerii şcolii în vederea dezvoltării unor relaţii de parteneriat complexe;
- Organizarea de dezbateri cu partenerii pentru ca aceştia să identifice modalităţi prin care sprijine activ şcoala;
- Creşterea rolului reprezentanţilor angajatorilor în evaluarea competenţelor elevilor la absolvire.
Orizont de timp: 2017-2021
Parteneri: angajatori, consiliul părinţilor, autorităţi locale
Buget estimat pentru perioada 2017-2021 Bugetul consiliului Local
Prioritatea nr. 3 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar
Obiectivul 3:
Reducerea numărului de elevi care nu obţin, cel puţin, un nivel de calificare.
Context:
-Părinţii elevilor nu conştientizează rolul care le revine în asigurarea unui proces educaţional şcolar corespunzător;
- Resurse materiale şi financiare limitate de care dispun unii elevi (numărul mic de elevi care beneficiază de programul ,,Bani
de liceu”).
Ţinta/Rezultate măsurabile
- Elaborarea unor studii reale privind grupele de risc din punct de vedere al abandonului şcolar;
- Elaborarea unor strategii concrete de acţiune pe termen scurt şi mediu in scopul reducerii abandonului şcolar;
- Creşterea gradului de retenţie, îndeosebi la primele clase, cu cel putin 45%
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Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului
- Consilierea elevilor de către diriginţi şi psihologul şcolii;
- Asigurarea unei legături permanente a şcolii cu părinţii;
- Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev
Orizont de timp : 2017-2021
Parteneri: ISJ, consiliul părinţilor, autorităţi locale

Buget estimat pentru perioada 2017-2021: Bugetul Consiliului Local, alte resurse bugetare.
Prioritatea 4: Transfer de bune practici în TVET
Obiectiv 4:
Formarea cadrelor didactice în vederea realizării transferului de bune practici în sistemul TVET şi creşterea
calităţii demersului didactic.
Context:
Cuprinderea cadrelor didactice ale şcolii în programe de formare specifice sistemului TVET.
Ţinta /Rezultate măsurabile:
Cel puţin 95% din cadrele didactice vor obţine la evaluarea anuală calificativul „foarte bine”.
Măsurat prin: Numărul de cadre didactice care au obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului
- Reactualizarea paginii WEB
- Cursuri ITC pentru profesori
- Consilii profesorale cu tematici de specialitate;
- Perfecţionarea în specialitate cel puţin o dată la 5 ani;
- Schimburi de experienţă cu cadrele didactice formate prin sistemul TVET
- Asistenţe şi interasistenţe la ore
Orizont de timp: 2017-2021
Parteneri: C.C.D., autoritatea locală, angajatori
Resurse:bugetul local, resurse extrabugetare
Prioritatea 5: Creşterea abilităţilor generale ale elevilor
Obiectiv 5 :
Creşterea competenţele de comunicare, cunoaşterea unei limbi străine, dezvoltarea gândirii critice, abilităţi
antreprenoriale, manageriale şi conduită civică.
Context:
Elevii au posibilitatea să obţină deprinderi bune de comunicare la nivel interetnic european, prin învăţarea limbilor
moderne (nivel de bază), în comunicarea socială şi în profesia pentru care se pregătesc. Competenţele de folosire a PC-ului
abordarea problemelor din perspectiva gândirii critice vor contribui la dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi manageriale,
profesionale şi implicit transformării calitative în cultura şi conduită critică a fiecărei persoane şcolarizate.
Ţinta/Rezultate măsurabile
- Inserţia unui număr cât mai mare de absolvenţi ai şcolii pe piaţa muncii atât în industria naţională cât şi cea europeană,
în perspectiva unificării şi a pieţei muncii;
- Număr sporit de absolvenţi angajaţi la finalul pregătirii în unităţile economice locale sau regionale;
- Scăderea şomajului.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului
- Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare specifice obiectivului;
- Utilizarea metodelor de predare moderne şi atractive, centrate pe elev.
Orizont de timp: 2017-2021
Parteneri: Agenţi economici, CCD, Consiliul Local, parteneri externi ( UE)
Resurse: Spaţii de învăţământ, Bugetul local, venituri extrabugetare,proiecte europene
Prioritatea 6: Eficientizarea reţelei şcolare
Obiectiv 6:
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Realizarea planului de şcolarizare la nivelul aprobat şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare economico – socială a
zonei.
Context:
- Elevilor li se asigură oportunităţi de formare la standarde ridicate de calitate, atât prin dotarea materială cât şi prin
pregătirea de înaltă calitate a cadrelor didactice.
Disponibilitatea întregului personal de a îmbunătăţii permanent calitatea.
Ţinta/Rezultate măsurabile
- Nivelul optim de acoperire a tuturor claselor conform legislaţiei în vigoare.
- Grad de absorbţie a absolvenţilor minim 80 % pe piaţa muncii şi în învăţământul superior.
- Concurenţă mare pentru ocuparea locurilor oferite de şcoală prin planul de şcolarizare
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului
- Popularizarea și explicarea oportunităților ofertei şcolare;
- Asigurarea unei formări profesionale la nivel ridicat care să atragă un număr mare de elevi la şcoala noastră;
- Utilizarea metodelor de predare moderne şi atractive centrate pe elev;
- Formarea continuă a personalului didactic în spiritul didacticii moderne;
- Asigurarea calităţii procesului instructiv - educativ ;
- Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;
- Integrarea elevilor cu nevoi speciale;
- Formarea cadrelor didactice;
Parteneri: ISJ, CCD, Consiliul Local
Resurse: Spaţii de învăţământ, Bugetul local, venituri extrabugetare

Evaluarea progresului în implementarea PAS 2017-2021
Stadiul realizării ţintelor şi măsurilor prin planul anterior se prezintă după cum urmează:
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT cu nevoile de calificare
Obiectivul 1.1: Corelarea planurilor de şcolarizare cu cererea pieţei locale şi zonale
Ne-am informat permanent care sunt necesitățile pe pieța muncii prin colectarea, actualizarea și analiza informațiilor privind
nevoile pietei muncii, disponibile din surse statistice oficiale și administrative, studii si prognoze etc.
Am făcut sondaje în rândul părinților și absolvenților de clasa a VIII din oraș și împrejurimi
Am participat la târgul liceelor
Proiectarea anuală a planurilor de şcolarizare în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI
Proiectarea şi implementarea unui plan de activităţi de informare şi consiliere pentru elevii din anii terminali de gimnaziu şi ÎPT
Organizarea de evenimente pentru prezentarea de oferte de locuri de muncă şi pentru orientarea carierei Colaborarea şcolilor
în reţea pentru elaborarea de materiale de promovare a carierei pe fiecare domeniu de pregătire
Progres bun privind structura planurilor de şcolarizare care s-a încadrat în bună măsură în limitele recomandate de PRAI (la nivel
regional), respectiv PLAI (la nivel judeţean)
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PRIORITATEA :2 Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice
aferente domeniilor prioritare în vederea reducerii decalajului existent şi folosirea mijloacelor moderne în procesul
educaţional
Obiectiv 2.1 : Utilizarea noilor echipamente de învăţare în domeniul ocupaţional şi informaţional precum şi materiale de învăţare
relevante pentru elevi
Inventarierea necesarului de lucrări de reabilitare a infrastructurii, stabilirea priorităţilor la nivel de şcoală
Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente si adoptarea unui plan de acţiune corelat cu strategia ofertei pe termen lung, prin
proiecte de finanțare
Evaluarea costurilor şi identificarea tuturor surselor de finanţare care pot fi accesate, inclusiv POR Pregătirea
documentaţiei tehnice necesare
Acţiuni de informare şi formare în vederea accesării surselor de finanţare (ex. pregătirea pentru fondurile structurale europene)
Colaborarea şcolilor pentru utilizarea optimă a unor resurse disponibile
Situaţia infrastructurii şi dotării rămâne o problemă în lipsa unor surse suficiente de finanţare.
PRIORITATEA 3 :Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT
Obiectiv 3.1 : Colaborarea cu alti factori interesati, pentru a implementa eficient dobândirea unor competenţe profesionale

•
•
•
•

Toţi profesorii au fost cuprinşi anual în activităţile metodice organizate la nivelul şcolii și județene
Avem mentori pentru profesorii debutanţi
100% din profesori/an participanţi la un stagiu de formare organizat de instituţii abilitate
Schimb de experiență cu alte școli din județ

PRIORITATEA 4.:Dezvoltarea de parteneriate eficiente în ÎPT pentru o formare profesională de calitate
Obiectiv 4.1. Colaborarea cu întreprinderile, societăţile comerciale existente
un agent economic este reprezentat în Consiliul de administraţie
s-a elaborat curriculumul în dezvoltare locală, instruirea practică, examenele finale de evaluare, orientarea carierei,
formarea profesorilor
Locuri de practică şi condiţii de pregătire la agenți economici unde s-a putut în conformitate cu Standardele de pregătire
profesională şi cerinţele învăţării centrate pe elev
e participarea partenerilor sociali în cadrul comisiilor de examene
PRIORITATEA 5.Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a categoriilor cu risc de marginalizare
Obiectiv5.1. :Facilitarea accesului la ÎPT a absolvenţilor de gimnaziu din mediul rural,minorităţilor etnice şi zone defavorizate
Elevii din categoriile dezavantajate au beneficiat de facilităţi specifice de acces şi de sprijin pentru continuarea
studiilor în cadrul ÎPT
Abandon şcolar în învățământul profesional este încă mare față de cel theoretic
Au fost integrați elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES)
Am sprijinit elevii care vor să continue studiile prin schimbarea domeniului/traseului de pregătire: programe de
recuperare şi pregătire a elevilor pentru examenele de diferenţă
Am oferit programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în special cei din categorii defavorizate)
Am oferit sprijin familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii sociale sau etnice defavorizate, familii
monoparentale, etc.)
PRIORITATEA 6. Creșterea calităţii actului educaţional
Obiectiv 6.1. : Promovabilitate de peste 90%, continuarea studiilor a peste 30%, şi angajarea tinerilor peste 30% s-au făcut
progrese în :
Întocmirea planificarilor calendaristice eficiente si functionale
Parcurgerea ritmica a materiei si recuperarea eventualelor ramâneri în urmă Stabilirea valorilor minimale ale cerintelor programei
• Însusirea reala a cunostintelor redate dezvoltarea gândirii elevilor
• stimularea capacitatii de investigare si cercetare
• formarea la elevi a deprinderilor de munca independenta si autoinstruire repartizarea sarcinilor de munca în functie de nivelul
clasei
• evaluarea obiectivă prin teste de verificare iniţiale la început de an şcolar teste de verificare curentă
• evaluare semestrială
• realizarea unui portofoliu al elevului
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Obiectiv 6.2 : Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii Diseminarea
informaţiilor privind cadrul asigurării calităţii în educaţie
Proiectarea riguroasă a tuturor activităţilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale din şcoală
Realizarea planului operaţional privind asigurarea calităţii educaţiei
Cursuri de formare pentru întreg personalul didactic privind aplicarea curriculum-ului, a metodelor de învăţare centrată pe elev şi a
metodelor alternative de evaluare;
PRIORITATEA 7. Reducerea abandonului şcolar şi a violenţei în şcoală
7.1. Obiectiv : Găsirea soluţiilor pentru conlucrarea părinte- diriginte – poliţia de proximitate şi a altor factori implicaţi în
educaţie şi elev şi un Plan comun de acţiune pentru prevenirea violenţei
Reducerea abandonul şcolar prin atragerea elevilor la ore acestea fiind plăcute , atractive , făcute cu mijloace moderne
Atragerea elevilor la activităţi extrascolare şi extracurriculare Legătura directă cu consilierul şcolii
implementarea unui sistem de monitorizare in timp real a cazurilor de violenta in scoli, formarea cadrelor didactice si a directorilor
de scoli in privinta combaterii si prevenirii violentei intre elevi si, de asemenea, educarea elevilor cu privire la gestionarea
conflictelor de comunicare non-violenta.
Supravegherea electronică a şcolii Activitatea elevului şi a prof de serviciu Legătura cu poliţia de proximitate
Partea a III-a Priorităţi şi obiective ale unităţii noastre (2017-2021)
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT cu nevoile de calificare
Obiectiv 1.1 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială a unităţii şcolare la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor.
PRIORITATEA 2:Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT
Obiectiv 2.1 Creşterea participării la programe de formare profesională continua prin reţeaua IPT Obiectiv
2.2.Dezvoltarea competentelor prin proiecte Erasmus
PRIORITATEA 3.: Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a categoriilor cu risc de marginalizare
Obiectiv 3.1: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
Obiectiv 3.2. A doua sansa
PRIORITATEA 4 Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice
aferente domeniilor prioritare în vederea reducerii decalajului existent şi folosirea mijloacelor moderne în procesul
educaţional
Obiectiv 4.1. : Utilizarea noilor echipamente de învăţare în domeniul ocupaţional şi informaţional precum şi materiale de învăţare
relevante pentru elevi
Obiectiv 4.2. : Folosirea rationala a spatiilor reabilitate cantina, internat
Prioritatea 5 Asigurării calităţii în formare
Obiectiv 5.1.Realizarea unei activitati de calitate în cadrul procesului instructiv-educativ
Obiectiv 5.2.dezvoltarea resurselor umane din unitate în vederea asigurării calităţii în formare
Obiectiv 5.3. Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor, creşterea performanţelor şi reducerea absenteismului.
PRIORITATEA 6 Reducerea abandonului şcolar şi a violenţei în şcoală
Obiectiv 6.1.Reducerea abandonului şcolar cu 25% faţă de anul şcolar 2016-2017 şi a actelor de violenţă la 0

Plan strategic 2017-2021
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT cu nevoile de calificare
Obiectiv 1.1 Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială a unităţii şcolare la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor
Țintă Creşterea nivelului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor şcolii cu cel puţin 10%.
elevilor.
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Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului:
ACŢIUNEA 1:
Promovare
a ofertei
educaţional
e a şcolii

ACTIUNEA 2:
Identificarea şi
contactarea
beneficiarilor
din afara unităţii
privind oferta
educaţională a
ACŢIUNEA 3:
şcolii noastre
Realizarea unor
parteneriate
eficiente cu
agenţii
economici
pentru
dobândirea de
către elevi a
ACŢIUNEA
4:
competenţelor
Elaborarea
profesionale
curriculumului
solicitate pe
în
dezvoltare
piaţa
muncii
locală (CDL)de
către şcoală –
agenţi
economici,
pentru
competenţele
ACTIUNEA
5:
specifice,
Urmărirea
locale.
situaţiei
absolvenţilo
r pe piaţa
forţei de
muncă
ACŢUNEA 6
Obţinerea
autorizării
provizorie şi
autorizarea
unor meserii

Rezultate aşteptate:

Realizarea pliant şi
CD într-un număr de
50 bucăţi
Oferta educaţională
este prezentată pe
site-ul şcoliiî
Participarea
la
acţiunea„Târg
ul ofertelor
educaţionale”
Oferta educaţională
Reactualizarea
este prezentatăbazei
în cel
puţin 6şcoli limitrofe
de
din judeţ
date
referitoare la
absolvenţii claselor a
VIII
Contactarea
şi puţin
Stabilirea a cel
înscriereade
câte un parteneriat
beneficiari
din afara
pe fiecare domeniu
oraşului.
profesional cu agenţi

Data până la
care vor fi
finalizate:
Februari
e
Fiecare
an
scolar

Persoana/
persoane
responsabil
e:
Director
Director
adj

Parteneri:

Cost:

Cadre didactice

Sursa de
finanţar
e:
Buget propriu

Mai fiecare an
scolar

C.J.R.A.E. ,I.S.J.
Harghita

500 Ron
Hartie,
tuș
negru,
color
CD-uri
deplasă
ri

Aprilie
fiecare
an scolar
Noiembrie
fiecare
Aprilie an
scolar
fiecare
an scolar

Conducerea
scolii
Şcolile
gimnazial
e

200 Ron
deplasa
ri

Buget propriu

Conform
calendarului
Octombrie
admiterii
fiecare an
scolar

Comisia OSP

C.J.R.A.E.
Director
Director
adj

Agenţi
economic
i.

500 Ron
Hartie,
tuș
deplasări

Buget local

Iulie 2018

Director
Director
adj

I.S.J. Harghita
Agenţi
economici. Cadre
didactice

Buget local

Aplicarea CDL
în colaborare
cu agenţii
economici
Situaţii
statistice pe
clase privind inserţia
profesională a
absolvenţilor şi
continuitatea
studiilor

100
Ron
Hartie,
tus,folii
,
dosare,
CD-uri

Septembrie
fiecare an
scolar

Director
adjunct
Diriginţii
claselor
de
absolvenţ
i

Serviciul de
Asistenţă
socială, AJOFM,

-

-

Acreditarea in
diferite meserii
sau cursuri

Conform
calendarului
ARACIP

Director
Director
adj

Consiliul
local, I.Ş.J.

30.000 Ron

Buget local

economici locali sau
zonali

Elaborarea a 5 CDLuri
pentru fiecare
domeniu şi an de
studiu.
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ACŢUNEA 7
Elaborarea şi
promovarea
unei oferte
diversificate de
alte servicii
educaţionale la
cerere, pentru
diverse categorii
de beneficiari,
inclusiv în
sprijinul
educaţiei nonformale şi în
întâmpinarea
unor nevoi
diverse
(competenţe
parţiale, IT,
diverse hobbyuri, educaţie
pentru tinerele
mame sau
pentru vârsta a
treia, etc.)

Obtinerea unor
calificari prin
cursuri de scurta
durata

Anual un
curs

Directo
r
adjunct
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Formatori

În
funcție
de cei
înscriși

resurse
atrase (taxe
de curs,
programe
cofinanţate
din fonduri
UE,

PRIORITATEA 2:Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT
Obiectiv 2.1 Creşterea participării la programe de formare profesională continua prin reţeaua IPT
Ţinta Implicarea unităţii şcolare în activităţi de formare profesională adulţi.
Acţiuni pentru
Data până la care
Persoana/
Rezultate aşteptate:
atingerea
vor fi finalizate:
persoane
obiectivului:
responsabile:
Realizarea unui studiu privind
Septembrie
Director
ACTIUNEA 1:
calificările cerute pe piaţa muncii
Fiecare an scolar
Director adj
Realizare de studii
privind necesităţile de pentru a putea organiza cursuri
formare profesională
continuă
ACTIUNEA 2:
Intensificarea
activităţilor
de colaborare şcoală
–agent economic AJOFM,
în vederea
ACŢUNEA
3
identificării
Derularea
calificărilor
procedurilorpentru
de
autorizare
autorizare şi a
grupurilor ţintă
pentru formarea
ACŢUNEA
continuă. 4
Cursuri de formare
pentru întreg
personalul

Realizarea unei baze de date cu
potenţiale grupuri ţintă pentru formare
continuă.

ACŢUNEA 5
Organizarea unei
sesiuni de informare
despre abilitatile
cheie pentru agentii
economici locali

Parteneri:

Cost:

Sursa de finanţare:

IŞJ SHarghita,
Consilierul scolii
cadre didactice,
consiliul local

100 Ron
Hartie, tus
chestionare

Buget local

Septembrie fiecare
an scoalar

Director
Director adj

AJOFM Harghita;
IŞJ Harghita,
Agenţi economici,
Cadre didactice

-

-

Pe parcursul
anului şcolar

Director
Director adj
Consilier
educativ

Consiliul local,

30.000 Ron

Consiliul local

Formarea noilor unitati de competent
pe diferite domenii de pregatire

Pe parcursul
anului şcolar

Director
Director adj

Parteneri din
diverse instituţii,
I.S.J. Harghita
CCD

Transport
În funcție
de nr de
persoane

Proiecte de finantare
externe sau prin CCD

O mai buna legatura intre teorie si
practica

Septembrie fiecare
an scoalar

Director adj

Ag.economici

100 Ron

Buget propriu

Realizarea unei baze de date cu agenţi
economici
Autorizare,interesaţi.
acreditare
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PRIORITATEA 2:Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT
Obiectiv 2.2. Dezvoltarea competentelor prin proiecte Erasmus
Ţinta : Anual 15 elevi vor efectua stagii de practică în străinătate
Acţiuni pentru
Data până la care
Persoana/
Rezultate aşteptate:
atingerea
vor fi finalizate:
persoane
obiectivului:
responsabile:
Disponibilitate de adaptare la nou,
Sem II – Scoala
ACTIUNEA 1:
Director adj
fructificarea experientei dobândite
altfel
Colaborarea cu alte
prin cunostintelor teoretice, cu
scoli sau ag. Ec în
deprinderile practice, si competentele
vederea unui schimb
dobândite în companii din tari ale
de experienţă in tara
Uniunii continuarea studiilor în
si strainatate
institutii de învatamânt
superior.Europene si din tara, judet;
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Parteneri:

Cost:

Sursa de finanţare:

Scoli partenere din
tara si strainatate

Pana in
15.000 Euro

Buget local
Proiecte de finantare

PRIORITATEA 3.: Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a categoriilor cu risc de marginalizare
Obiectiv 3.1: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
Ţinte Reducerea ratei abandonului la nivelul unităţii cu minim 7%.
Acţiuni pentru
Data până la care
Persoana/
Rezultate aşteptate:
atingerea
vor fi finalizate:
persoane
obiectivului:
responsabile:
100% din elevii claselor a VIII- a
Pana in luna mai
Director
ACTIUNEA 1:
şi ciclul inferior al liceului să
a fiecarui an
Director adj
Informarea şi
participe la programe de
scolar
consilierea elevilor din
orientare şcolară şi profesională.
unitate şi a părinţilor
privind orientarea
Minim 90% din absolvenţii
şcolară şi profesională.
ciclului inferior al liceului sa-si
continue studiile in ITP

Parteneri:

Cost:

Sursa de finanţare:

C.J.R.A.E.Harghita
Comisia internă de
evaluare continuă.
Diriginţii claselor
terminale

100 Ron
CD-uri, hartie

Buget local

ACŢIUNEA 2:
Asigurarea condiţiilor
optime de studiu,
pentru toţi elevii şcolii

Cresterea numarului de elevi
Asigurarea unei mese calde
pentru elevii cu parintii plecati in
strainatate

Septembrie
fiecare an scolar

Director
Director adj

AJOFM Harghita;
IŞJ Harghita,
Agenţi economici,
Cadre didactice

În funcție de nr
de elevi

Contributie parinti
buget local
Buget propriu

ACŢIUNEA 3:
Sprijin financiar pentru
elevii supuşi riscului de
abandon şcolar datorită
nivelului scăzut de trai

Elevii, care se încadrează
în prevederile legale, vor
beneficia de programul
„Bani de liceu”.
Elevii, care se încadrează în
prevederile legale, vor beneficia
de decontarea cheltuielilor de
transport
Elevii, care se încadrează
în prevederile legale, vor
beneficia de burse sociale

Lunar pe
parcursul anului
şcolar

Director
Director adj

Consiliul local,
I.Ş.J.
guvern

Conform
metodologiilor

Guvern

ACŢIUNEA 4:
Derularea de proiecte
educaţionale în
parteneriat cu alte
unităţi şcolare şi
instituţii

Realizarea a minim 5
parteneriate cu unităţi şcolare şi
instituţii

Lunar pe
parcursul anului
şcolar

Director
Director adj
Consilier
educativ

Parteneri din
diverse instituţii
I.S.J. Harghita

1.000 Ron

Buget local , MEN

Participarea elevilor în procent
de minim 30% la activităţi
derulate în cadrul parteneriatelor
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Rezultate deosebite la
concursuri şcolare şi
extraşcolare;
Creşterea gradului de interes al
elevilor de a participa la
derularea
proiectelor locale, regionale şi
naţionale
ACŢIUNEA 5.
Proiectarea şi aplicarea
metodelor moderne de
predare –învăţare
centrate pe elev şi
adaptate specificului
şcolii

Promovarea elevilor înscrişi la
examenele de certificare a
competenţelor profesionale de
nivel 3,4(stagii de pregătire
practică) în procent de 90%.

Aprilie
Iulie

Director adjunct

I.S.J. Harghita
Responsabili
comisii metodice

Anual 2.000 Ron
Videoproiectoare
Plasme, piese de
schimb (becuri
videoproiectoare)

Venituri proprii

ACŢIUNEA 6.
Realizarea unor clase
cu două calificări din
acelaşi domeniu de
bază,sau din domenii
înrudite

Diversificarea domeniilor de
pregatire si a specializarilor in
vederea oferirii de sanse egale
prin proiectele planurilor de
scolarizare

Noiembrie fiecare
an scolar

Director

ISJ
Agenti economici

-

-

ACŢIUNEA 7
Iniţierea unei politici
de marketing pentru
atragerea elevilor
maghiari din satele
vecine la unitatea
noastră

Cresterea numarului de elevi

Pe parcursul
fiecarui an scolar

Director
Director adjunct
Consilierul scolii

Scolile gimnaziale
parintii

300 Ron

Buget local
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PRIORITATEA 3.: Creşterea gradului de cuprindere în ÎPT a categoriilor cu risc de marginalizare
Obiectiv 3.2: Oferirea condițiilor tuturor elevilor pentru finalizarea studiilor obligatorii
Ţinte :Toți elevii înscriși în cl a IX a să fializeze X clase obligatorii
Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate:
Data până la care
Persoana/
obiectivului:
vor fi finalizate:
persoane
responsabile:
Scaderea abandonului scolar si
Pe parcursul
Director
ACTIUNEA 1:
cresterea calitatii procesului
fiecarui an scolar
Director adjunct
Folosirea unui spaţiu de
Prin centrul de
muncă în comun a elvilor , instructive-educativ
zidin internat
supravegheaţi şi îndrumaţi,
de a ieşi în aer liber , de a
practica sporturi, de a-şi
face lecţiile pentru copiii cu
părinţii plecaţi în
străinătate
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Parteneri:

Cost:

Sursa de finanţare:

Consiliul local
Scolile gimnaziale

-

voluntariat

PRIORITATEA 4 Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice aferente domeniilor prioritare în
vederea reducerii decalajului existent şi folosirea mijloacelor moderne în procesul educaţional
Obiectiv 4.1. : Utilizarea noilor echipamente de învăţare în domeniul ocupaţional şi informaţional precum şi materiale de învăţare relevante pentru elevi
Ţinta Dezvoltarea infrastructurii şi dotării unităţii şcolare, în vederea atingerii/menţinerii standardelor de calitate necesare desfăşurării procesului instructiveducativ.
Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate:
Data până la care
Persoana/
Parteneri:
Cost:
Sursa de finanţare:
obiectivului:
vor fi finalizate:
persoane
responsabile:
Director
Buget local
Proiectarea unui buget real
Anual
Consiliul local
ACŢIUNEA 1
Director adj
Venituri proprii
Realizarea unui plan de
Contabil sef
acţiune nevoi – resurse
ACŢIUNEA 2
Căutarea unor programe
de finanţare pentru
reabilitari

Folosirea la maxim a cladirilor din
dotare

In functie de
proiectele gasite

Echipa de
proiecte

Consiliul local
Primaria ONGuri

În funcție
de
programe

programe de
finanţare
nerambursabile

ACŢIUNEA 3
Actualizarea dotărilor
atelierelor de instruire
practică şi a cabinetelor
de specialitate la nivelul
cerut de standardele de
pregătire profesională

Laboratoare tehnologice şi ateliere
moderne, dotarea cu scule şi
materiale a atelierelor de instruire
practică

Anual

Echipa de
proiecte

Compartimentul
administrativ
Compartimentul
financiar-contabil
Maiştri instructori

Anual 500
ron

Buget local

În funcție
de
programe

programe de
finanţare
nerambursabile

PRIORITATEA 4 Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ şi a echipamentelor didactice aferente domeniilor prioritare în
vederea reducerii decalajului existent şi folosirea mijloacelor moderne în procesul educaţional
Obiectiv 4.2. : Folosirea rationala a spatiilor reabilitate cantina, internat
Ţinta Folosirea capacitatii la 50% a celor 2 obiective
Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate:
Data până la care
Persoana/
Parteneri:
Cost:
Sursa de finanţare:
obiectivului:
vor fi finalizate:
persoane
responsabile:
Punerea in circuit pentru tabere,
Echipa de
Compartimentul
Anual 500
ACTIUNEA 4:
Anual
Buget local
proiecte
administrativ
ron
Reamenajarea şi dotarea parteneriate
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Compartimentul
financiar-contabil

internatului

ACTIUNEA 5:
Atragerea de surse
extrabugetare în scopul
achiziţionării de
echipamente in internat

Imbunatatirea bazei materiale
Plasme in fiecare camera, legaturi
la internet,covoare, mobilier ,
lenjerie

Anual

Echipa de
proiecte

În funcție
de
programe

Compartimentul
administrativ
Compartimentul
financiar-contabil

programe de
finanţare
nerambursabile
Sponsorizări
Buget propriu
programe de
finanţare
nerambursabile

Prioritatea 5 Asigurării calităţii în formare
Obiectiv: 5.1.Realizarea unei activitati de calitate în cadrul procesului instructiv-educativ
Ţinte : Proiectarea strategică a procesului didactic
Acţiuni pentru atingerea
Data până la care
Persoana/persoan
Rezultate aşteptate:
obiectivului:
vor fi finalizate:
e responsabile:
ACŢIUNEA 1
Anual septembrie
Responsabilii de
Întocmirea planificarilor
comisii
Existența planificărilor și a
calendaristice eficiente si
unităților de învățare
functionale
Parcurgerea ritmica a
materiei si recuperarea
eventualelor ramâneri în
urmă
Stabilirea valorilor
minimale ale cerintelor
programei
Însusirea reala a
cunostintelor predate
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Parteneri:

ISJ

Cost:

Sursa de finanţare:

-

-

ACŢIUNEA 2
Accentuarea caracterului
formativ prin:
- dezvoltarea gândirii
elevilor
- stimularea capacitatii de
investigare si cercetare
formarea la elevi a
deprinderilor de munca
independenta si
autoinstruire
- - repartizarea
sarcinilor de munca în
functie de nivelul clasei

ACŢIUNEA 3
Evaluarea obiectiva a
cunoştintelor elevilor şi
stimularea dorintei de a
învăţa:
- evaluarea obiectivă prin
teste de verificare iniţiale
la început de an şcolar
- teste de verificare
curentă

Profesorii sa foloseasca metode
moderne prin care elevul sa invete
eficient, sa gandeasca critic si
constructiv.

Pe parcursul
intregului an
scolar

Profesorii de
specialitate

progresul şcolar- raportarea
elevului,
clasei,
la situaţia
înregistrată anterior eficacitatea
şcolară -raportarea rezultatelor
la
obiectivele
generale
şi
specifice din
programele şcolare (în termeni de
competenţe) şi la obiectivele
concrete concepute de profesor

Semestrial si
anual

Dirigintii
Comisia CEAC
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Edituri
Material difuzate
pe didactic.ro
Materiale postate
de colegi pe
pagina ISJ

Depinde de
cartile
comandate

Parintii

500 Ron
Hartie, tus

Venituri proprii

Buget local

Prioritatea 5 Asigurării calităţii în formare
Obiectiv 5.2.dezvoltarea resurselor umane din unitate în vederea asigurării calităţii în formare
Ţinte Participarea a 25% din cadrele didactice la cursuri de formare, conform legislaţiei în vigoare.
Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate:
Data până la care
Persoana/
obiectivului:
vor fi finalizate:
persoane responsabile:
cadre didactice se vor
Septembrie fiecare
Responsabil cu
ACŢIUNEA 1:
înscrie şi parcurge
an scolar
perfectionarea
Perfecţionarea cadrelor
etapele pentru obţinerea
prin obţinerea gradelor
gradelor didactice
didactice

Parteneri:

Cost:

ISJ,
CCD
Universitati

300 Ron

Sursa de
finanţare:
Buget local

ACŢIUNEA 2:
Participarea cadrelor la
activităţi metodice în
cadrul catedrelor şi
cercurilor pe discipline

95% din cadrele
didactice vor participa la
activităţile de formare
continuă organizate la
nivelul şcolii

lunar

Responsabili de
catedră şi cercuri
discipline tehnice şi
cultură generală

Scoli gimnaziale din
oras

Transport
În funcție de
nr persoane
pentru cele
județene

Buget local

ACŢIUNEA 3:
Participarea cadrelor
didactice la programe
de
formare continuă

75% din cadrele
didactice vor participa la
stagii de formare
continuă

Septembrie

Responsabil cu
perfectionarea

ISJ,
CCD
Universitati

500 Ron

Buget local

ACTIUNEA 4:
Monitorizarea şi
consilierea de către
C.E.A.C. a personalului
didactic pentru
adaptarea demersurilor
didactice la învăţarea
centrată pe elev şi pe
dobandirea de
competente

100% dintre cadrele
didactice vor fi
monitorizate şi va fi
asigurată consilierea
necesară

Pe parcursul
anului şcolar

Conducătorul
operativ al
comisiei
C.E.A.C.

Comisia C.E.A.C.

300 Ron

Buget local
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ACTIUNEA 5:
Participarea cadrelor
didactice din ÎPT la
simpozioane, concursuri
expoziţii, sesiuni de
referate, schimburi de
experienţă, etc.

25% din cadrele
didactice vor participa la
activităţile menţionate

conform
calendarelor
activităţilor

Director

Responsabili comisii
metodice

700 Ron

Buget local
Venituri proprii
MEN
ISJ

Prioritatea 5 Asigurării calităţii în formare
Obiectiv 5.3. Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor, creşterea performanţelor şi reducerea absenteismului.
Ţinta: Cresterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat national la 70% si a numarului de elevi care obtin rezultate foarte bune ( premii si
mentiuni) la olimpiadele si concursurile judetene si nationale 50% mai mare faţă de anul şcolar 2016-2017.
Acţiuni pentru atingerea
Data până la care vor Persoana/
Sursa de
Rezultate aşteptate:
Parteneri:
Cost:
obiectivului:
fi finalizate:
finanţare:
persoane responsabile:
Cresterea procentului de
Anual prin
Şefii catedrelor de
Cadre didactice
Venituri
1000
ACŢIUNEA 1:
promovabilitate la examenul consultatii
matematica, limba si
parinti
proprii
Implementarea unui
de bacalaureat in 2020 la
saptamanale
literatura romana,
plan remedial
70%din numarul de elevi
fizica,
permanent pentru
care sustin examenul
chimie, biologie
pregatirea examenului
Director
de bacalaureat
Director adjunct
ACŢIUNEA 2:
Consilierea elevilor si a
parintilor pentru a
intelege importanta
examenului de
bacalaureat

Cresterea numarului de
elevi care participa
la consiliere la 90% din
numarul total de
elevi din anii terminali
Cresterea numarului de
parinti care participa la
consiliere pe tema
examenului de bacalaureat
la 50% din totalul parintilor
care au copii in anii
terminali.

Anual la orele de
dirigentie

Dirigintii claselor
absolvente

Parinti
Consilierul educativ
Psihologul scolar

500

Venituri
proprii

ACŢIUNEA 3:
Organizarea de lectorate
cu parintii pentru
prezentarea importantei
sustinerii si promovarii

Implicarea mai activa a
parintilor in pregatirea
elevilor pentru examenul de
bacalaureat – 75% din
numarul total de parinti

Semestrial in fiecare
an scolar

Director
Director adjunct
Consilierul educativ

Parintii
Cadrele didactice

500

Venituri
proprii
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examenelor de absolvire.

ACTIUNEA 4:
Aplicarea metodelor
individualizate de
invatare pentru
elevii capabili de
performanta in
vederea pregatirii
acestora pentru
concursurile si
olimpiadele scolare

monitorizeaza activiattea
de pregatire pentru
examenul de bacalaureat
Cresterea numarului de
cercuri care
functioneaza in unitatea de
invatamant cu
100% fata de numarul
existent in prezent (
de la 4 cercuri la 8 cercuri )

Anual prin
consultatii
saptamanale

Director
Director adjunct
Şefi arie curriculară
Cadrele didactice

Consiliul
reprezantativ al
părinţilor
Consiliul
elevilor
Agenti
economici

PRIORITATEA 6 Reducerea abandonului si absenteismului şcolar şi a violenţei în şcoală
Obiectiv 6.1.
Ținta: Reducerea abandonului si absenteismului şcolar cu 10% faţă de anul şcolar 2016-2017 şi a actelor de violenţă la 0
Acţiuni pentru atingerea
Data până la care vor Persoana/
Rezultate aşteptate:
Parteneri:
obiectivului:
fi finalizate:
persoane responsabile:
ACŢIUNEA 1:
Reducerea abandonului si
Pe parcursul fiecarui
Dirigintii
Politia orasului Balan
Realizarea unor
absenteismului şcolar cu
an scolar
planuri operationale
pe clase de prevenire a 10%
abandonului si
absenteismului şcolar
prin atragerea elevilor
la ore acestea fiind
plăcute , atractive ,
făcute cu mijloace
moderne

600

Fonduri
proprii şi
sponsorizări

Cost:

Sursa de
finanţare:
Venituri proprii

300 ron
Hartie, tus

ACŢIUNEA 2:
Atragerea elevilor la
activităţi extrascolare şi
extracurriculare

Cresterea rezultatelor
scolare

Pe parcursul fiecarui
an scolar

Dirigintii

ONG –uri
Clubul elevilor
Casa de cultura

Premii

Venituri proprii

ACŢIUNEA 3:
Legătura directă cu
consilierul şcolii

O rata mai mica de
delicventa in randul
elevilor

Pe parcursul fiecarui
an scolar

Dirigintii

Psihologul scolii
C.J.R.A.E.Harghita

-

-

PAS 2017-2021 – Liceul Tehnologic Liviu Rebreanu, Bălan

ACTIUNEA 4:
cuprinderea în orelor de
dirigenţie teme legate de
nonviolenţă, si
incheierea unui protocol
cu poliţia de proximitate

Prevenirea actelor de
violenta

Anual -septembrie

Dirigintii

Politia Orasului Balan

-

-

ACTIUNEA 5:
instalarea unui sistem de
supraveghere electronic
în şcoală

Cresterea sigurantei in
scoala

Pe parcursul fiecarui
an scolar

Director adj

Serviciul de paza
Politia Orasului Balan

In functie
de
necesitati

Buget local si
venituri proprii

ACTIUNEA 6:
organizarea serviciului
pe şcoală

Cresterea sigurantei in
scoala

Septembrie fiecare
an scolar

Director adj

Politia Orasului Balan

-

ACTIUNEA 7:
careul lunar sau ori de
câte ori e necesar

Cunoasterea aspectelor
positive din scoala
Avertisment pentru
aspectele negative

Periodic

Director
Consilierul scolii

Parintii
Politia Orasului Balan
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Plan operational
An şcolar 2017-2018
Obiective strategice :

a. Dezvoltarea bazei materiale pentru laboratoarele tehnologice şi a instruirii practice pentru realizarea unui sistem educaţional performant bazat pe
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

competenţe
Stimularea educaţiei permanente în vederea obţinerii unor deprinderi profesionale, calificări noi
Utilizarea pe scara larga a învăţării centrate pe elev
Conceperea , derularea şi coordonarea unui program pentru evitarea absenteismului de la ore
Creşterea promovabilităţii la bacalaureat la 50%
Crearea condiţiilor pentru egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie
Dezvoltarea parteneriatului părinţi, şcoala, comunitate locală
Descentralizarea , creşterea autonomiei şcolii
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Nr
crt
1.

Ţinte strategice

Obiective

Resurse

Termen

Dezvoltarea bazei materiale
pentru laboratoarele
tehnologice şi a instruirii
practice pentru realizarea
unui sistem educaţional
performant bazat pe
competenţe

-Asigurarea accesului tuturor elevilor la
servicii educaţionale de calitate
-Asigurarea serviciilor de consiliere şi
orientare şcolară, profesională şi de
asistenţă psihopedagogică
-Îmbunătăţirea, din punct de vedere
calitativ, a condiţiilor de studiu şi lucru în
şcoală
-Îmbunătăţirea calităţii educaţiei
-Asigurarea
unui mediu
educaţional, care permite copiilor o
explorare activă şi interacţiuni
variate cu materialele;
-Asigurarea condiţiilor optimale de
trecere de la un curriculum axat pe
acumulare de cunoştinţe la un
curriculum centrat pe formarea de
competente;

-Folosirea la maxim a
bazei materiale
existente și dotarea
laboratoarelor de
chimie și informatică
prin proiect european
(1000 RON –
reparaţii)

Pe
parcursu
l anului
şcolar

Implementarea proiectului Practica- 24
elevi , 3 cadre didactice încurajarea
depunerii de aplicaţii la programe de
parteneriate europene - Leonardo,
Comenius,Erasmus+ Vizite de studiu etc.

Resurse proprii
2.000 Ron
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-Resurse umane bine
formate din punct de
vedere profesional.
(transport, cursuri
….RON)

Responsabili
Director
Consilier şcolar
Major Laura

Responsabi l
proiecte –

Indicatori de
performanţă
-cadre perfecţionate
- Oferta educaţionala a
şcolii trebuie să fie
asumată de cel puţin 90 %
din elevii şcolii.
-formarea competenţelor
la elevi

-Dotare materială şi
tehnologică modernă
Sem I-II
20172018

-Amenajarea și dotarea
atelierelor
-Confecţionarea unor
panouri electrice de către

Direcţii de acţiune
-organizarea de stagii de formare proprii, prin CCD M-Ciuc, in vederea diseminării prevederilor legislative privind sistemul de învăţământ bazat pe competenţe;
-sprijinirea accesului la studiile obligatorii de 10 ani pentru absolvenţii de gimnaziu accesul beneficiarilor la educaţie în învăţământul seral şi la distanţă
-monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor
- diversificarea CDS şi CDL, şi adaptarea ofertei educaţionale la cererea de pe piaţa muncii.
-continuarea prioritizată a investiţiilor în infrastructura şcolară
-Realizarea evaluării iniţiale şi finale a elevilor şi valorificarea rezultatelor acestora
- prelucrarea, diseminarea si aprofundarea metodologiilor si programelor privind examenele si evaluările naţionale
- organizarea de consultaţii şi simulări pentru pregătirea examenelor naţionale
-întocmirea proiectului Leonardo pentru stagii de practică
- căutarea unor furnizori pentru producţie la ateliere
Stimularea educaţiei
Asigurarea evaluării tuturor elevilor în Teste , calculatoare,
Cad
Sept 2017
-Teste
2.
permanente în vederea
conformitate cu noile reglementări ale videoproiectoare
didactice de - prelucrarea,
obţinerii unor deprinderi
MEN
specialitate diseminarea si
350 Ron(14 topuri
profesionale, calificări noi
hârtie+tuş)
aprofundarea
metodologiilor si
Fundamentarea proiectului planului de
Consultarea
Oct 2017
programelor privind
şcolarizare luând in considerare
părinţilor, elevilor şi
examenele si evaluările
asigurarea accesului egal la educaţie.
ag. ec
naţionale – tabele
nominale
Parteneriate
cu
- organizarea de
Conducerea consultaţii şi simulări
-Dezvoltarea de parteneriate cu asociaţii instituţiile
Pe
şcolii
socio-profesionale si ONG-uri în vederea educaţionale,
parcursu
pentru pregătirea
iniţierii unor proiecte comune pe tema culturale şi cu ONGl anului
examenelor naţionaleuri din comunitate,
educaţiei
şcolar
orare
ţară şi străinătate.
Participarea la stagii de
(sume din proiectele
practică
câştigate)
Direcţii de acţiune :
Fundamentarea proiectului planului de şcolarizare luând in considerare asigurarea accesului egal la educaţie.
- Asigurarea manualelor şcolare pentru ciclul superior al liceului şi în limba maghiară, după caz sş necesitate.
- Identificarea sau asigurarea (după caz) a resurselor pentru soluţionarea unor probleme ivite din şcolarizarea elevilor din grupurile aflate în situaţii minoritare,
CES
- Asigurarea educaţiei interculturale prin proiecte educative
- Promovarea de CDS si CDL dedicate formarii ‚şi dezvoltării competentelor digitale si de comunicare in limba romană, maternă, limbi străine, de
matematică, ştiinţe si tehnologii;
Compatibilizarea ofertei de formare continuă cu opţiunile, aptitudinile şi necesităţile individuale de formare ale cadrelor didactice, cu cerinţele pieţei muncii, cu
necesităţile sistemului educaţional judeţean, cu cerinţele reformei în educaţie în contextul încurajării participării cadrelor didactice la procesul de formare
profesională continuă.
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3.

Utilizarea pe scară largă a
învăţării centrate pe elev

-Asigurarea condiţiilor optime de
trecere de la un curriculum axat pe
acumulare de cunoştinţe la un
curriculum centrat pe formarea de
competente
-Introducerea lecturii si a momentului
ortografic în procesul instructiveducativ
-Introducerea şi monitorizarea măsurilor
MEN privind evaluarea iniţială şi finală
-Pregătirea temeinică pentru examenele
naţionale -diseminarea informaţiilor,
organizarea de consultaţii, organizarea
simulărilor, evaluarea si prelucrarea
rezultatelor cu elevii şi părinţii etc.
-Eficientizarea şi accesibilizarea tuturor
tipurilor de formare a personalului
didactic.

-auxiliare, programe
curriculare,
conceperea de fişe de
lucru
(comandă
individuală , hârtie,
tuş)
Texte , crestomaţii,
culegeri
(200 RON)

-profesorii să îmbine
evaluarea
performanţelor
individuale cu
evaluarea
performanţelor de
grup
-folosirea la ore a
cunoştinţelor
acumulate

An şcolar
20172018

Prof de
specialitate

Rezultate la învăţătură
profesorii să asigure
dezvoltarea iniţiativei, a
responsabilităţii, a
gândirii libere

Început şi
sfârşit de
an şcolar

Creşterea capacităţii de
autoevaluare a elevilor –
calitatea testelor

Pe
parcursul
procesului
de
predareevaluare

Direcţii de acţiune
- evaluările naţionale şi îmbunătăţirea procentului de promovabilitate
-organizarea unor acţiuni de simulare a examenelor naţionale.
-întocmirea unui plan de măsuri în scopul evitării suprasolicitării elevilor, în special în ceea ce priveşte temele de casă;
- întocmirea a unui plan operaţional propriu pe baza "Foii de parcurs" a MEN pentru acest an şcolar în care vor avea în vedere prevenirea şi reducerea
absenteismului;
-întocmirea unui plan de măsuri propriu privitor la pregătirea examenelor naţionale
-Pregătirea cadrelor didactice pentru descentralizarea curriculumului in vederea realizării unor planuri de învăţare individuală pentru fiecare elev, bazate pe
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dezvoltarea de competente, prin activităţi de aprofundare, diferenţiere etc.
Derularea de proiecte de formare acreditate a cadrelor didactice, conform noilor nevoi din sistemul de educaţie, finanţate din programul POS DRU
Conceperea , derularea şi
- Eliminarea
violenţei
-Continuarea
Sem I
Directorii
-Monitorizarea vizuală a
4.
coordonarea unor programe
creşterea siguranţei
proiectului de
2017
acţiunilor elevilor în
pentru evitarea
montare a camerelor
şcoală.
unităţile şcolare
absenteismului de la ore, a
de supraveghere
-Prevenirea si combaterea
violenţei în şcoală
-Diversitate de oferte
Resp
absenteismului
de programe
proiecte
-Diversitate de oferte de
finanţate din fonduri
Keszler A
programe finanţate din
europene pentru
fonduri europene pentru
elevii problemă
Trimestria
elevii problemă
l
2.500 RON
diriginţii

Telefon, internet
Ţinerea legăturii diriginţilor cu părinţii
plecaţi în străinătate

Pe
parcursu
l anului
şcoalr

Scăderea cu 30% a
absenţelor

- Direcţii de acţiune
- implementarea unor măsuri coerente privind reducerea abandonului şcolar- legături între părinţi, elevi, profesori, poliţie,medici
-organizarea serviciului de consiliere şi orientare şcolară şi de asistenţă psihopedagogică a învăţământului în vederea asigurării acestor servicii pentru toate
nivelele şi formele de învăţământ
- colaborarea cu autorităţile locale, judeţene şi cu instituţiile statului pentru îmbunătăţirea condiţiilor privind asigurarea siguranţei
elevilor la şcoală, din toate punctele de vedere
introducerea unui sistem de monitorizare a absentelor şi a absenteismului în şcoală
- sistem de supraveghere în şcoală şi curte
-elevii să participe la toate acţiunile şcolii, având posibilitatea de afirmare, dea menţine legături spirituale, de exprimare a dorinţelor inovatoare;
- Cadrele didactice vor consemna, în mod obligatoriu, la fiecare oră de curs absentele, în catalog
-Profesorii diriginti vor aduce la cunostinta elevilor si a parintilor in cadrul orelor de consiliere si la sedintele cu parintii, prevederile ROFUIP, in special
Sectiunea a 2 a, CapVIII, (Exercitarea calitatii de elev)
-Profesorii diriginti vor motiva absentele elevilor doar pe baza documentelor precizate de art. 94, alin. 2, lit. a,b,c din ROFUIP si in conformitate cu acest articol.
b) Profesorii diriginti vor motiva absentele in termenul prevazut de ROFUIP – 7 zile de la revenirea la cursuri a elevilor care au absentat..
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5.

Creşterea procentului
promovabilităţii la
bacalaureat la 50%

-Realizarea pregătirii suplimentare a
elevilor pentru examenul de Bacalaureat,
atestat profesional, examen de
competente, examen de absolvire.
-Înregistrarea în mod sistematic a
rezultatelor evaluării formative a

-Resurse umane
competente în
domeniu
Internet, calculator,
videoproiector….RON

Săptămân
al la toate
materiile
de
bacalaurea
t

elevilor şi întocmirea fisei de progres
pentru fiecare elev.
-Completarea portofoliului permanent al
elevului, gestionarea acestuia.
-Elaborarea de către comisiile metodice a
unui program de îmbunătăţire a
performanţelor elevilor plecând de la
rezultatele testelor iniţiale cu ajutorul
cărora se vor identifica nevoile
individuale de învăţare prin întocmirea
fiselor diferenţiate, precum şi un orar de
recuperare).

-Posibilităţi
de
formare prin
programe
operaţionale
strategice
(Cheltuieli
suportate prin
proiecte)

Direcţii de acţiune Consultaţii săptămânale prin rezolvarea subiectelor de bacalaureat
- teme pentru acasă corectate, verificate
- lecturi suplimentare
- simulări cu subiecte de examen
-informarea părinţilor asupra rezultatelor lunar
-Interasistenţe la ore 2/lună de către fiecare cad did
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Semestrial

Prof de
specialitate

-Creşterea
promovabilităţii la
bacalaureat la 50%
-Participarea în proporţie
de 100 % a absolvenţilor
ciclurilor de învăţământ la
examenul de atestat

profesional;
- Promovarea în proporţie
de 100 % a examenelor de
certificare a
competentelor
profesionale;
-Participarea în proporţie
de aproximativ 20 % elevi,
la olimpiade şcolare şi
concursurile pe meserii
– faza pe şcoală;
- Obţinerea de minimum
un premiu anual la
olimpiada
interdisciplinară

6.

Crearea condiţiilor pentru
egalitatea de şanse în ceea
ce priveşte accesul la
educaţie

Prevenirea şi combaterea marginalizării
şi a excluziunii sociale prin cuprinderea
în şcoală a tuturor copiilor cu dizabilităţi
/ cerinţe educaţionale speciale şi din
grupurile vulnerabile
-Susţinerea si sprijinirea, iar ulterior
implementarea programului „Scoală după
şcoala", - centrul de zi pentru copii
-Asigurarea educaţiei complementare
(educaţie pt. sănătate, cultură, cultură
civică,
antreprenorială, tehnologică şi sport)
-Asigurarea accesului la educaţie al
grupurilor dezavantajate şi al
copiilor cu CES;
-

Centrul de zi
(salarii 2 persoane)
1000RON

CDI, bibliotecă, săli
– activităţi
extraşcolare,
extracurriculare
(CD,DVD, cărţi,
Internet, hârtie, tuş)
200 RON

Permanent

Săptămân
al
conform
graficului

Cad did. –
muncă
voluntară

Încadrarea cu personal
calificat în procent de 100
%;

Cad did.
Rezultatul activităţilor

Direcţii de acţiune
-derularea programelor naţionale :Bani de liceu, Euro 200, Burse etc
-Îmbunătăţirea procesului de predare-învăţare prin folosirea metodelor activ-participative şi învăţarea integrată;
-Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile copiilor cu CES;
-Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin participare la activităţi de perfecţionare şi formare privind învăţarea integrată, metodele activ-participative,
educaţie incluzivă
-Imbunătăţirea sistemului de finanţare per capita în vederea susţinerii unităţilor de învăţământ care sunt în situaţii minoritare –
.Identificarea, elaborarea si susţinerea unor proiecte educaţionale privind educaţia si integrarea rromilor in parteneriat cu reprezentanţii autorităţilor publice
locale, judeţene si ONG-uri
-Identificarea elevilor talentaţi în domeniile muzică, teatru, arte plastice.
-Pregătirea elevilor pentru concursurile
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7.

Dezvoltarea parteneriatului
părinţi, şcoala, comunitate
locală

Întărirea parteneriatului şcoală –părinţi comunitate
prin promovarea
consilierii părinţilor şi implicarea lor în
activităţile formale şi nonformale;
Acţiuni de prezentare a succeselor şcolii
în cadrul manifestării “Zilele Liceului”.

Colaborare eficientă
şi bazată pe
parteneriat a
conducerii şcolii cu
autorităţile publice
locale şi judeţene

Permanent

Noi 2017

Participarea cadrelor didactice şi a
elevilor la sesiunile de comunicări
ştiinţifice

60 RON

Popularizarea ofertei educationale a
şcolii direct părinţilor , prin TV locală si
site-ul şcolii

60 RON

Aprilie
2018
Sem II

Reactualizarea site-ului şcolii
300 RON

Sem I

Directorii
-3 proiecte educaţionale
care să cuprindă această
colaborare

R 3 cad

- Realizarea integrală a
planului de şcolarizare;

did

Directorii şi
consilierul
Directorii

Existenţa unui număr de
cel puţin 5 vizitatori/ zi ai
site-ului liceului;

Direcţii de acţiune
- diversificarea activităţilor de diseminare, consiliere şi orientare privind metodologiile, curriculumul şi programele pentru examene în rândul părinţilor şi elevilor.
-Consilierea părinţilor
-Sprijinirea şi susţinerea activităţilor si proiectelor educaţionale care au ca obiectiv păstrarea si cultivarea identităţilor nationale si culturale, locale,
microregionale si judeţene, promovarea valorilor diversităţii, multi- si interculturalităţii
-Dezvoltarea de programe si promovare a bunelor practici in domeniul proiectelor.
-Constituirea Comisiei de promovare a imaginii şcolii.
-Participarea la bursa liceelor.
- apariţia trimestrială a ziarului şcolii
reactualizarea site-ului şcolii
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8.

Descentralizarea , creşterea
autonomiei şcolii

-Asigurarea aplicării prevederilor
legislative în domeniul descentralizării
învăţământului preuniversitar;
-Formarea managerilor, a membrilor
CA din unităţile de învăţământ si a
personalului administrativ în
gestionarea noilor instrumente de
management instituţional
-Consilierea autorităţilor locale în
vederea pregătirii implementării
procesului de descentralizare administrativă, a resurselor umane,
financiara si curriculara locală;

-Creşterea responsabilităţii şi autonomiei
şcolii în proiectarea şi planificarea
activităţilor instructiv- educative şcolare
si extraşcolare.

Cursuri
de
Perfecţionare
în
management
pentru cad did
(Prin proiecte )

-Parteneriate
cu
instituţiile
educaţionale,
culturale şi ONG-uri
din comunitate, ţară şi
străinătate
şi
diseminarea bunelor
practici;
(din buget local în
funcţie
de
nr
participanţi)

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Resp
perfecţiona
rea
Nemeş C

Programul CREATIV

Parteneriate Kobanya,
Bihorkerestesz
Noi 2017
Iunie 2018

Pe tot
parcursul
anului
şcolar

Resp
proiecte

Cad did

Implicarea a 60% a
elevilor în aceste activităţi

Direcţii de acţiune
organizarea de şedinţe, simpozioane şi conferinţe cu specialisti, invitati in domeniu, in vederea diseminării problematicilor aferente, a pregătirii şi
implementării procesului de descentralizare pentru reprezentanţii conducerilor unităţilor, a autorităţilor publice locale, membrii CA;
- organizare de stagii de formare şi schimburi de experienţă pe probleme de management şcolar (domeniile legislativ, financiar, descentralizarea sistemului de
învăţământ preuniversitar, planificare, organizare si evaluare, managementul resurselor, management instituţional) în colaborare cu CCD „Apâczai Csere Jânos" din
M-Ciuc.
- asigurarea reţelei şcolare locale prin reorganizarea acesteia in colaborare cu autorităţile locale, conform nevoilor şi posibilităţilor specifice;
- efectuarea unor prognoze privind evoluţia efectivelor de elevi, a încadrărilor cu personal didactic.
consilierea, asistarea si susţinerea profesională a comunităţilor locale pentru elaborarea unor proiecte de CDS si CDL in vederea pregătirii
descentralizării curriculare;
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Planul de dezvoltare profesionala
Planul operational de dezvoltare şi formare profesionala a personalului didactic

Acţiuni

Rezultate aşteptate

Termen

Persoane responsabile

Parteneri

Cost

Perfecţionare prin
obţinere definitivat şi
grade didactice

Număr de cadre
didactice cu definitivat
şi grade didactice

An şcolar
2017/2018

Responsabil cu
perfecţionarea

I. S.J.
Universităţi de
profil

De timp
şi materiale,
financiare

Activităţi metodice în
cadrul catedrei

Număr de cadre
didactice implicate
activ
Număr de cadre
didactice implicate
activ

Lunar

Şefi de comisii metodice

I. S.J.

De timp şi
materiale

Semestrial

Responsabilii cu cercurile
pedagogice pe arii
curriculare

I. S.J.
CCD

De timp şi
materiale

Număr de cadre
didactice formate

Anul școlar
2017/2018

Echipa managerială a
şcolii

I. S.J.
CCD

De timp
materiale

Activităţi metodice în
cadrul comisiilor
metodice la nivel IS

Sursa de finantare

j
Stagii de formare pe
noul curriculum şi
metode active de
învăţare - centrată pe
elev, TVET
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Extrabugetară

Plan operational de asigurare a calităţii în învatămantul tehnologic - Tranziţia de la şcoală la locul de muncă

Obiective

Actiuni

1. Stabilirea ofertei de scolarizare de profile si
specializari in functie de cererea pietei muncii,
conform PRAI si PLAI reactualizate.

2. Asigurarea parteneriatelor cu agentii
economici cu sociali.

- Intocmirea planului de scolarizare
poptrivit ofertei pe piata muncii in colaborare
cu agentii economici si sociali.
- Prezentarea ofertei de scolarizare –Proiect
comisie
- Intocmirea de parteneriate cu agentii
economici si sociali

3. Certificarea competentelor profesionale in
parteneriat cu agentii economici locali
(desfasurarea probei practice si la agenti),

- Stabilirea temelor de atestare si certificare
profesionala in colaborare cu agentii economici

4. Implicarea scolii in actiuni de obtinere de
resurse extrabugetare (prin venituri proprii)

- Intocmirea lucrarilor de atestare cu finalitate si
practica
- Realizarea lucrarilor practice in atelierul
scoala si la agentii economici
- Intocmirea de proiecte
- Inchirierea unor spatii

5. Desfasurarea orelor de practica comasata la
diferiti agenti economici

- Incheierea de contracte cu agentii
economici in vederea desfasurarii orelor de
instruire practica
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Rezultate/asteptari
- Realizarea planului de scolarizare in toate
profilele, liceu,
- Pliante, comunicari, schimb de experiente.
- Repartizarea elevilor la agenti economici (in
perioada practicii comasate)
- Promovarea examenului de certificare a
competentelor profesionale in procent de 100%

- Atragerea de fonduri extrabugetare
- Dotarea atelierelor si laboratoarelor scolii
- Modernizarea spatiilor de invatamant
- Contracte de parteneriat
- Asigurarea unei pregatiri practice la nivelul
standardelor europene
- Angajarea in perspectiva a absolventilor la
respectivii agenti economici

Partea a IV-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
CONSULTAREA
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici,
autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul
şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente
care atestă parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale
celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)
Documente de prezentare şi promovare a şcolii
Site-uri de prezentare a judeţului Harghita
PRAI regiunea centru
PLAI Harghita
Anuarul statistic al judeţului
Date statistice - AJOFM Harghita
Chestionare, discuţii, interviuri
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
•
întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
•
includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
•
prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de Administraţie;
•
revizuire periodică şi corecţii.
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE DISEMINARE,MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Responsabilitatea
diseminării
/monitorizării/evaluării

Frecvenţa diseminării/ monitorizării/
evaluării

Director
Responsabilii com met
Responsabil C.elevilor
Responsabil C parinti

Octombrie 2017, 2018, 2019, 2020

Decembrie 2017, 2018, 2019,
2020, 2021

Întocmirea seturilor de date care să sprijine
monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor individuale

Director

lunar

Ianuarie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Director adj

semestrial

Comunicarea acţiunilor corective în lumina
rezultatelor obţinute

Director

semestrial

Analiza informaţiilor privind progresul
realizat în atingerea ţintelor
Prezentarea generală a progresului realizat
în atingerea ţintelor
Evaluarea progresului în
atingerea ţintelor.
Stabilirea metodologiei de evaluare, a
indicatorilor de evaluare şi a impactului
asupra comunităţii

Director adj

anual

Ianuarie 2017, 2018, 2019,
2020, 2021
Mai 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Februarie 2017, 2018, 2019,
2020, 2021
Iunie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Iunie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Director

anual

Iunie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Consiliul de administraţie

anual

Iunie 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Consiliul de administraţie

anual

Septembrie 2017, 2018, 2019,
2020, 2021

Tipul activităţii

Diseminare PAS prin: Consiliu
profesoral Activităţi metodice
lacatedre Întâlniri cu Consiliul
elevilor Întâlniri cu părinţii

Elaborat
Roman Rodica
Mereș Erika
Crăciun Mariana
Keszler Andrei
Pîrvan Sorina

Datele întâlnirilor de analiză

