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I.1.

ARGUMENT

Proiectul de dezvoltare instituţională a şcolii :
 este elaborat în concordanţă cu direcţiile de dezvoltare ale învăţământului românesc în general;
 este elaborat pentru a corespunde aşteptărilor comunităţii pe care încearcă să o servească,
aşteptări conţinute în scopurile generale şi idealul educaţional propuse de legea învăţământului;
 are menirea de a realiza o strategie de dezvoltare a şcolii la care să se substituie proiectele pe
termen mediu şi scurt;
 toate domeniile atinse în proiect au ca centru de interes elevul, ţinând cont de specificul liceului
tehnologic şi de direcţiile de dezvoltare economică şi socială a comunităţii.
I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITATII DE ÎNVĂŢĂMANT

Analiza mediului extern
(preluat din PLAI 2013-2020 Cluj)
a.

Analiza profilului economic

Economia judeţului Cluj a avut şi are la bază bogatele resurse materiale, poziţia geografică
avantajoasă, cu posibilităţi facile de comunicaţii pe căile feroviare, rutiere şi aeriene, rezerve importante de
forţă de muncă de înaltă calificare şi cu tradiţie în numeroase domenii, capacitate deosebită de adaptare
la cerinţele pieţei concurenţiale, datorită puternicelor centre de şcolarizare la toate nivelurile, cât şi a celor
de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică de care dispune.
În cadrul activităţilor industriale, locul preponderent îl ocupă industria prelucrătoare în cadrul căreia
sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Este ilustrativ de menţionat că peste
20,9% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în subramurile industriale.
Creşterea economică susţinută din perioada (2000-2007) şi continuată în acelaşi mod în 2008 este
evidenţiată în evoluţia produsului intern brut la nivelul judeţului. Creşterea în anul 2002 comparativ cu
1998 a fost de 43.031,3 miliarde. În anul 2008 PIB al Regiunii Nord - Vest a fost de 57937,1 milioane lei,
iar a judeţului Cluj de 19984,7 milioane lei reprezentând 34,5% din total PIB pe regiune.. Reducerea
inflaţiei a fost un element pozitiv, care a cunoscut de asemenea un ritm simţitor mai ales în ultimii 5 ani
când s-a transformat dintr-o inflaţie mare (40-50% pe an) într-o inflaţie sub 10% totuşi peste media EU şi
chiar a celor 10 ţări proaspăt admise. Dinamica preţurilor de consum a fost influenţată în principal de
majorări de preţuri şi tarife aplicate la servicii, scumpirea unora din materiile prime, deprecieri ale cursului
valutar.
Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă şi diversificată, cu ponderi
importante în economia naţională, fiind-din acest punct de vedere-cel mai important centru administrativteritorial din nord-vestul ţării.

I.1.2.1 Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT
Concluzii
Economia bazată pe cunoaştere obligă firmele
din regiune să crească volumul investiţiilor în
resursa umanăşi să o formeze profesional la
nivelul ultimelor descoperiri de tip tehnologic şi
organizaţional.
Pentru a contracara efectele integrării în UE sunt
recomandate, în special pentru personalul din
IMM-uri. îmbunătăţirea ofertelor de pregătire prin
formarea continuă.

Implicaţii pentru ÎPT
Un rol important, în acest sens, îi va reveni
educaţiei iniţiale (prin sistemele IPT) şi
educaţiei continue, pentru dobândirea de noi
competenţe: mediu, calitate, comunicare,
managementul
riscului,
conducerea
afacerilor, pentru o activitate mai eficientă şi
adaptată la condiţiile pieţei în continuă
schimbare, precum şi pentru asigurarea
competitivităţii

Dintre unităţile locale active în anul 2007, Planul de şcolarizare va reflecta cerinţele de
ponderea maximă la nivelul județului Cluj o au pe piaţa muncii.
tranzacţiile imobiliare (27,5%), urmate de comerţ
(23,1%),
construcții
(14,3%),
industria
prelucrătoare (14%) şi transport (11,4 %) .
Investiţiile au înregistrat o creştere susţinută în
aproape toate domeniile. Creşterile mai
spectaculoase s-au înregistrat în sectoarele:
utilităţi, produse din materiale
nemetalice,
servicii
pentru
întreprinderi,
poştă
şi
telecomunicaţii, comerţ cu
amănuntul,
construcţii.
IMM-urile din judeţ sunt o prezenţă activă şi
dinamică a economiei regionale, cu o contribuţie
semnificativă în cifra de afaceri la nivel local.

Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi
asigurarea unei pregătiri de bază largi,
competenţe tehnice generale, solide;
Necesitatea parteneriatelor scoală
agent economic
Realizarea de CDL conform cerinţelor
agenţilor economici

b. Analiza pieţei muncii
Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie resursele umane
(potenţialul uman) de care dispune această. Resursele de muncă la nivelul judeţului Cluj la 1 Ianuarie
2009 erau de 459.5 mii persoane reprezentând 3,31% din totalul resurselor de muncă ale României şi
26,54% din totalul resurselor de muncă aferente regiunii Nord-Vest, în creştere faţă de anii 2007 şi 2008.
Piaţa muncii din judeţul Cluj va fi supusă noilor tendinţe datorate pe de o parte modificării criteriilor de
competitivitate precum şi a crizei economice.
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 este de 340.2 (mii persoane) în scădere
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la valoarea de 344,6 mii persoane.
Populaţia ocupată civilă în judeţul Cluj a cunoscut o creştere continuă din anul 2002 când se situa
la nivelul de 298.7 mii persoane şi până la nivelul anului 2008- 334,6 mii persoane, înregistrând o scădere
uşoară la nivelul anului 2009, până la 324.0 mii persoane, fapt ilustrat în graficul de mai jos.
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Dacă în perioada 2002-2006, atât rata de activitate cât şi rata de ocupare au înregistrat un trend
descrescător, începând cu anul 2007 se observă o tendinţă de creştere în ambele cazuri . Astfel rata de
activitate a crescut faţă de anul 2006 de la 70,7% la 75,1% in anul 2009. Rata de ocupare a crescut şi ea

de la 68,3% în anul 2006 la 73,2 în anul 2008. In anul 2009 se observă o scădere a ratei de ocupare, ca
efect al crizei economice la 70, 5%, aşa cum rezulta si din graficul de mai jos.
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Structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 este de 340.2 (mii persoane) în scădere
faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la valoarea de 344,6 mii persoane.
Structura pe niveluri de educaţie.

Structura populaţiei ocupate, după nivelul de instruire - pe sexe şi medii - în 2009
TOTAL
Masculin
Feminin
Urban
Nivel instruire
Scăzut
80,8
82,1
79,6
95,7
Mediu
99,3
99,0
99,7
99,7
Superior
99,6
99,3
99,9
99,6
Total
95,0
95,5
94,5
99,4
100%
99.5

98.6

78.2

99.6

99.7

95.7

99.9

99.7

79.6
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99

82.1

Masculin

99.6

99.3

80.8

Superior

Mediu

Scazut

80%
60%
40%
20%
0%

Rural
78,2
98,6
99,5
89,8

Rural
Urban

Total

Privitor la nivelul de instruire al populaţiei ocupate, ponderea cea mai mare, ca si la nivel regional, o deţine
populaţia ocupata cu nivel de instruire liceal, urmată de cea cu nivel de instruire gimnazial.

Ocuparea pe tipuri de activităţi
La nivelul judeţului Cluj structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi economice la data de 1
Ianuarie 2009 se prezintă astfel:
Tabel 1
Mii persoane
an 2009
Cluj

Agricultura
71,8

industrie
67.8

construcţii
27,5

servicii
153,4

Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în servicii urmate de
agricultură şi de sectorul industriei.

Populaţia ocupată civilă pe activităţi
- Jud. Cluj evoluţia 2002-2009-

Mii pers.
180
2002

160

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008 Rev.2

2009 Rev.2

140
120
100
80
60
40
20
0
Agricultură,
silvicultură, pescuit

Industrie

Construcţii

Servicii

În industrie, 58,8 % sunt persoane ocupate în industria prelucrătoare,1.5% în industria extractivă.
În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ (50,6%),urmează
învăţământul (19,2%) şi transporturile (17,8%) pe ultimul loc fiind persoanele civile ocupate în activităţi
financiare, bancare, de asigurări.
Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale
La nivelul judeţului Cluj in anul 2010 numărul salariaţilor era de 196.500 persoane, din care in industrie
erau ocupate 51.900 persoane, in agricultura 1700, in construcţii 16.100, cea mai mare parte fiind in
domeniul serviciilor.
-persoane-

Domeniul

Nr. salariaţi

Agricultură

1700

Industrie

51900

Construcţii

16.100

Servicii

126.800

I.1.3.1. Concluzii din analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru unitatea de învăţământ
Concluzii
Scăderea ratei
de ocupare
rata şomajului în
creştere,
şomajul ridicat al
tinerilor şi şomajul
de lungă durată

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva
învăţării pe parcursul întregii vieţi
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în
special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un
loc de muncă după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socioprofesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.

Participarea scăzută
a forţei de muncă în
programe de
formare continua

Implicare activă a şcolii ca furnizor de formare pentru adulţi pentru: creşterea
nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru
adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi,
adecvarea calificării cu locul de muncă, reconversia profesională în funcţie de
nevoile pieţei muncii, recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi
a competenţelor dobândite pe cale formală şi informală, diversificarea ofertei
de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la
distanţă, consultanţă, etc.

Evoluţiile sectoriale
în plan ocupaţional,
analizele şi
prognozele privind
evoluţia cererii şi
ofertei de forţă de
muncă

Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la
toate nivelurile decizionale: PAS
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile de
calificare
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială prioritare
pentru dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială în
oferta de şcolarizare în perspectiva 2013
Planul de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, grupate în
domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă în creştere în
anumite sectoare/activităţi ale economiei naţionale (descrie în termeni de
CAEN sau COR)
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la
dobândirea de către absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel
superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă. Dezvoltarea resurselor umane
ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori.
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală:
Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol –
creşterea nivelului de calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru
exploatarea şi managementul fermei, procesarea primară a produselor agroalimentare, etc.)
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică,
promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea
resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea serviciilor
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente: formarea
competenţelor necesare unei agriculturi competitive şi reconversia
excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi.

I.1.4. Învăţământul profesional şi tehnic
Sistemele de educaţie şi de formare profesională ar trebui să devină mai deschise şi mai
relevante pentru nevoile cetăţenilor, pentru cererea de pe piaţa forţei de muncă şi pentru
necesităţile societăţii, în general.
Educaţia şi formarea profesională se află în centrul obiectivelor agendei de la Lisabona pentru
creştere şi locuri de muncă şi reprezintă elemente esenţiale pentru continuarea aplicării
acesteia în perspectiva anului 2020. Crearea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie,
cercetare şi inovare, care să funcţioneze corespunzător şi să-i ajute pe toţi cetăţenii să îşi

îmbunătăţească competenţele, este esenţială din punct de vedere al creşterii şi al locurilor de
muncă, precum şi al echităţii şi incluziunii sociale.
Direcţii de dezvoltare viitoare
1. Stimularea cooperării în Uniunea Europeană – punerea în aplicare a noului cadru
strategic
2. Competenţe cheie pentru toţi datorită învăţării de-a lungul vieţii
3. Extinderea metodei parteneriatului
4. Rolul educaţiei si al formării profesionale în cadrul strategiei comunitare de după anul
2010 („UE 2020”)
Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale ca soluţie pentru ieşirea din
criza economică, la nivel naţional, cât si la nivel european, atât ca parte integrantă a reformelor
structurale pe termen lung, cât si pentru a micşora impactul social imediat al acesteia.
Trebuie consolidat rolul educaţiei şi formării profesionale în cadrul triunghiului cunoaşterii.
Învăţarea de-a lungul vieţii si mobilitatea asigurată prin educaţia si formarea profesională
de înaltă calitate sunt esenţiale pentru a permite persoanelor să dobândească aptitudinile care
sunt relevante nu numai pentru piaţa forţei de muncă, ci si pentru incluziunea socială si
cetăţenia activă. Cadrul strategic EF 2020, împreună cu iniţiativa „Noi competente pentru noi
locuri de muncă”, va juca un rol cheie în soluţionarea priorităţilor care se află în centrul viitoarei
strategii „UE 2020”.
d) Cerinţele pieţei muncii si nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, informaţii
relevante privind dezvoltarea IPT si nevoile de competente pentru domeniile in care
şcoala oferă formare profesională
Indicatori de intrare pentru perioada 2003-2011
Număr de elevi care revin unui cadru didactic
La nivelul judeţului Cluj raportul elevi/cadru didactic este mult mai mic decât media
naţională şi pe regiunea Nord-Vest. Raportul elevi/profesor a înregistrat scăderi semnificative
comparative cu anul scolar 2007-2008, dar in ultimii ani se constata o usoara tendinta de
crestere atat la nivel liceal cat si la invatamantul profesional.În anul şcolar 2011-2012, datele
statistice oferite de INS arată o creştere semnificativă a numărului de elevi/ profesor comparativ
cu perioada anterioară.
Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi professional
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de
sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii
(CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a
Calităţii (CCAC) pentru educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor
procese:
 autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)
 monitorizarea internă
 monitorizarea externă
 inspecţia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecţie
pentru validarea externă a autoevaluării)
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui ciclu al
calităţii, având următoarele etape principale:
A.

la nivelul şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic:
 Elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS) pentru perioada 2008-2013



Monitorizare internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din
şcoală
 Elaborarea raportului de auto-evaluare de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii şi transmiterea lui la ISJ / ISMB şi CNDIPT. În raportul de autoevaluare, este
evaluată performanţa şcolii la nivelul fiecărui descriptor de performanţă şi sunt precizate
dovezile prin care această performanţă poate fi dovedită.
 Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii, parte din PAS, de către Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi transmiterea lui la ISJ/ ISMB spre avizare.
 Revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii , în concordanţă cu planul de îmbunătăţire a
calităţii.
Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor
La nivelul judeţului Cluj se apreciază că serviciile de orientare si consiliere au fost
îmbunătăţite; a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului ajungându-se în anul
şcolar 2010-2011 la 93.Au fost formaţi profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei
profesionale a elevilor şi a crescut numărul de profesori consilieri. Se remarcă faptul că 59 %
din şcoli au cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică dotate la nivelul standardelor.
Toate acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru
elevi şi adulţi.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi evoluţiilor
în sondajele de opinie ale elevilor. Analizând opţiunile elevilor din sondajul efectuat în rândul
elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-a, se constată că interesul elevilor pentru filiera teoretică se
menţine la nivelul a 45%-50% în timp ce opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică şi şcoala de
arte şi meserii sunt situate sub 20%.La nivel regional opţiunile elevilor pentru filiera tehnologică
sunt în creştere mai ales în mediul rural.
Indicatori de ieşire pentru perioada 2003-2010
Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de cuprindere în sistemul de
educaţie şi formare profesională, jud. Cluj este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce
priveşte rata de cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de peste 75%, după Bucureşti.
Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj deţine rate de cuprindere mai mari decât
media regională la toate nivelurile de învăţământ.
Ratele nete de cuprindere pentru ciclul secundar inferior(75,1%) şi ciclul secundar
superior (66,3%) ale jud. Cluj sunt sensibil mai mari decât cele de la nivel regional, dar se
menţin totuşi scăzute în raport cu progresele recomandate de Comisia europeană. Aşadar,
atingerea benckmark-ului european, (ca 85% din populaţia şcolară să finalizeze ciclul superior
al liceului), nu a putut fi realizata la nivelul anului 2010.

Grad de cuprindere în învăţământ
Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul jud. Cluj, s-a menţinut aproximativ
constant la toate categoriile de vârstă în perioada anilor şcolari 2002- 2010, la niveluri cuprinse
între 81% şi 100,7%.Valorile gradului de cuprindere pentru judeţul Cluj sunt mult mai mari decât
mediile regionale pe categoriile de vârstă analizate.

Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED
În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor INS, in intervalul 2001-2009, la
nivelul jud. Cluj se remarcă o creştere a ratei, la toate nivelurile de învăţământ cu precădere în

anul şcolar 2007-2008.Comparativ cu situaţia la nivel regional, ratele abandonului şcolar pentru
învăţământul primar şi gimnazial sunt comparabile(2,2% în anul şcolar 2008-2009 pentru jud.
Cluj 1,9% la nivel regional).
Rata abandonului la nivel liceal şi profesional în intervalul 2002-2009 , înregistrează o
scădere în perioada anilor şcolari 2003-2004, 2004-2005 şi 2005-2006, înregistrând apoi o
creştere accentuate în anul şcolar 2006-2007 si 2007-2008 mai ales la învăţământul
profesional. Judeţul Cluj înregistrează valori destul de ridicate ale abandonului şcolar la nivelele
de învăţământ analizate dar ele sunt apropriate de media regională.

Pentru scăderea abandonului şcolar este necesară îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi
consiliere precum şi elaborarea unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea
abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele
afectate de migrarea populaţiei.
Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED
Din datele INS furnizate pentru perioada 2001-2009, se constată la nivelul jud. Cluj
diferenţe mari între ratele de absolvire la nivelul învăţământului liceal şi profesional şi între
ratele de absolvire pe sexe.
Analiza ratei de absolvire pe ani şcolari şi sexe poate fi usor urmărită pentru cele trei nivele
de învăţământ în reprezentările grafice de mai jos.
În învăţământul liceal, rata de absolvire este mai scăzută având valoarea cea mai mică în
intervalul analizat, de 44,3% în anul şcolar 2004-2005 la nivelul jud. Cluj Analiza pe sexe relevă
faptul că rata de absolvire a liceului este mai ridicată în rândul populaţiei feminine. Comparativ
cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj are o rată de absolvire la învăţământul liceal mai scăzută
în toţi anii şcolari analizaţi

În învăţământul profesional ratele de absolvire sunt cele mai scăzute comparativ cu celelalte
niveluri de şcolarizare, dar ele au crescut considerabil de la cea mai mică în această perioadă
(21,8% în 2001-2002) la cea mai mare( 45,7% în 2005-2006) (Analiza pe sexe relevă faptul că
rata de absolvire este mai mare în rândul populaţiei masculine comparativ cu cea feminină şi
media pe regiune. O cauză ar fi numărul mai mare de elevi de sex masculin cuprinşi în
învăţământul profesional.

Structura populaţiei pe niveluri de educaţie
Populaţia şcolară a judeţului Cluj a scăzut an de an pe parcursul perioadei
analizate.
Scăderea a fost de aproximativ 8000 de persoane mai evidentă la nivelul învăţământului primar
şi gimnazial.
Din punct de vedere a structurii populaţiei şcolare pe sexe, la nivelul judeţului, populaţia este
împărţită aproximativ egal.

Tendinţa pe termen lung este de scădere a populaţiei şcolare, pe intervalele 3-6 ani, 7-14 ani.
Creşterea populaţiei şcolare din învăţământul liceal şi profesional şi tehnic reflectă o mai buna
proiectare a reţelei şcolare şi a planului de şcolarizare, în concordanţa cu tendinţele locale, prin
creşterea numărului de clase în mediul rural, dar şi cu trecerea la învăţământul obligatoriu de 10
ani, începând cu anul şcolar 2004-2005

O analiză a evoluţiei elevilor în sistemul TVET pune în evidenţă o tendinţă de creştere a
numărului acestora la învăţământul liceal şi o scădere semnificativă la învăţământul profesional.
În jud. Cluj reţeaua învăţământului preuniversitar, cuprinde atât unităţi de învăţământ cu
predare în limbile minorităţilor, cât şi clase în limbile minorităţilor naţionale, în unităţile de
învăţământ cu predare în limba română, la toate nivelurile de învăţământ.

În ceea ce priveşte populaţia şcolară de etnie rromă, se fac eforturi importante pentru
integrare, prin promovarea conceptului de educaţie incluzivă si programe educaţionale pentru
sprijin educaţional şi integrare.
Sistemul de învăţământ oferă posibilităţi de şcolarizare pentru elevi cu CES, atât în
grădiniţe şi şcoli speciale, cât şi în unităţile de învăţământ în clase integrate. La nivelul judeţului
Cluj rata de cuprindere în învăţământ a copiilor cu CES este cea mai rirdicată la nivelul regiunii
de (36 %).
Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie
Prezintă interes tranziţia de la nivel gimnazial la nivelurile liceal şi profesional, precum şi
tranziţia de la nivel liceal la nivel postliceal şi superior. Pentru învăţământul profesional si tehnic
este importanta tranziţia de la nivel 1 la nivel 2 si de la nivel 2 la nivel 3, prin ruta progresiva.
În perioada 2002-2010 , la nivelul judeţului Cluj se constată o creştere a ratei de tranziţie din
învăţământul gimnazial în învăţământul liceal şi profesional, fapt ce se datorează în mare
măsură obligativităţii învăţământului de 10 ani .Ratele de tranziţie au un trend crescător şi se
situează la valori ce depăşesc 100%.La nivelul judeţului Cluj există un număr însemnat de
absolvenţi de gimnaziu din alte judeţe care optează pentru a urma cursurile nivelului liceal în
municipiul Cluj-Napoca.(în special la filiera vocaţională, învăţământ de arte).
Cea mai mare creştere se înregistrează în mediul urban unde interesul elevilor de a parcurge
mai multe nivele de calificare este mai ridicat.

Pentru creşterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural este necesară
dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv orientarea şi
dezvoltarea profesională şi a carierei a elevilor din mediul rural.
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie
După cum rezultă din figura de mai jos rata abandonului timpuriu in România a scăzut in
perioada 2000-2009 de la 22,3% la 16 %, dar se menţine ridicat in raport cu media europeana
iar ţinta 2010, care este 10%, nu a putut fi atinsă

Numărul mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen limitează
capacitatea educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul de
competenţe şi cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru evitarea
acestui fenomen sunt necesare următoarele :
 Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii
a şcolii;
 Activităţi de tip “ Şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială ;
 Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie a
celor care au părăsit şcoala timpuriu ,inclusiv programe de tip“ A doua şansă în educaţie
“;
 Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare , orientare, consiliere şi
dezvoltare personală;
Procentul elevilor cu nivel scăzut al competentelor de citire/lectura ( PISA)
Centrul Naţional PISA 2009 a organizat testarea elevilor de 15 ani, eşantionaţi de
Consorţiul PISA 2009 în data de 18.03.2009. La testare au participat 4776 de elevi din 159 de
instituţii de învăţământ din România.
În Raportul internaţional PISA 2009 Results: What students know and can do (vol. I)
sunt prezentate următoarele informaţii de interes general, referitoare la performanţele sistemului
educaţional românesc în acest ciclu de evaluare:
Pe scala generală Citire/Lectură (domeniu principal pentru evaluarea din 2009,
în funcţie de care se face clasificarea finală), România ocupă poziţia 49 din 65 de ţări
participante, cu un scor mediu statistic de 424, semnificativ sub media ţărilor OECD
Pe scala domeniului Matematică scorul mediu obţinut este de 427
Pe scala domeniului Ştiinţe scorul este de 428.
În ambele situaţii rezultatele sunt semnificativ sub media ţărilor OECD.
Rezultatele obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele obţinute de România la
precedentul ciclu al programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante), în care
domeniul principal a vizat ştiinţele.
Ultimele rezultate ale Programului internaţional pentru evaluarea elevilor (PISA), o
anchetă efectuată la nivel mondial privind performanţele adolescenţilor în vârstă de 15 ani la
citire, matematică şi ştiinţe, arată că unul din cinci sau 20 % are competenţe scăzute de citire.

Constatările, compilate la fiecare trei ani de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE), arată că Europa a îmbunătăţit uşor situaţia din 2000 până în prezent. Dar
va fi nevoie de eforturi mai mari pentru ca ţările UE să îşi atingă obiectivul de mai puţin de 15 %
performanţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe până în 2020.(Anexa 18)
Indicatori de impact
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului pentru
perioada 2003-2010
Atât la nivel naţional cât şi la nivel regional 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 regiunii 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 .
Inserţia profesională a absolvenţilor
Începând din anul 2010 ISJ Cluj este beneficiatul unui proiect POSDRU/90/2.1/S/57677
cu titlul „Creşterea capacităţii de absorbţie a absolvenţilor IPT pe piaţa muncii, prin
monitorizarea inserţiei socio-profesionale”proiect realizat în parteneriat cu:
 Partener 1: Centrul Judeţean De Resurse Si Asistentă Educaţională Cluj-Napoca
 Partener 2: Institutul Naţional De Cercetare Ştiinţifică În Domeniul Muncii Si
Protecţiei Sociale Bucureşti
 Partener 3: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
 Partener 4: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti - Facultatea De
Management Marketing În Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea.
Obiectivul general al proiectului: Cunoaşterea dimensiunii cantitative şi calitative a inserţiei
profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic, a ratei de continuare a studiilor,
precum şi a duratei procesului de tranziţie spre un loc de muncă în calificarea profesională
dobândită.
Inserţia de „succes” în rândul absolvenţilor de SAM/AC jud.Cluj
• Definim rata inserţiei de succes ca fiind raportul dintre numărul absolvenţilor care se află
în poziţie de salariat, patron sau lucrător pe cont propriu, practicând o ocupaţie în acord
cu specificul calificării deţinute, ca % în numărul total de absolvenţi investigaţi.
•

Rata inserţiei de succes pentru absolvenţii de nivel 1 şi 2

•

La 6 luni de la absolvire, per total, rata inserţiei de succes a absolvenţilor de SAM/AC a
fost mai mare în cazul absolvenţilor promoţiei 2011, comparativ cu promoţia 2010. În
cazul promoţiei 2010-2011, pentru absolvenţii de sex feminin nu a putut fi calculată rata
inserţiei de succes, întrucât nici una dintre absolventele care aveau un loc de muncă la
data anchetei nu a declarat că meseria practicată la locul de muncă corespunde sau
este apropiată de calificarea dobândită prin şcoală.

•

La 12 luni de la absolvire, pentru promoţia 2011, rata inserţiei de succes a înregistrat
valori mai mari în rândul absolvenţilor de sex masculin. În cazul promoţiei 2011, pentru
absolvenţii de sex feminin nu a putut fi calculată rata inserţiei de succes, întrucât nici
una dintre absolventele care aveau un loc de muncă la data anchetei nu a declarat că
meseria practicată la locul de muncă corespunde sau este apropiată de calificarea
dobândită prin şcoală.
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10,67

Total

Rata inserţiei de succes absolvenți liceu tehnologic rută progresivă
Per total, nu apar diferențe semnificative între ratele de inserţie la 6 luni şi la 12 luni pentru cele
două promoţii. Luând în considerare profilul absolvit, cele mai mari diferenţe apar pentru profilul
resurse naturale şi protecţia mediului, atât la 6 luni cât şi la 12 luni de la absolvire (5,56 puncte
procentuale la 6 luni de la absolvire, respectiv 8,68 puncte procentuale la 12 luni de la
absolvire).
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Oferta şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Cluj
Evoluţia planurilor de şcolarizare
La nivelul judeţului Cluj în perioada 2004-2011, populaţia şcolară cuprinsă în
învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, raportată la numărul total de
elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat în principal modului de
fundamentare a planului de şcolarizare la nivelul judeţului si opţiunilor elevilor exprimate in
sondajele iniţiate de ISJ Cluj în colaborare cu CJRAE.
Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2004-2011 putem spune că oferta
educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere
şi ofertă şi că ponderea elevilor de la învăţământul profesional şi tehnic admişi în clasă a IX-a
reprezintă circa 50% din totalul elevilor admişi. Se constata de asemenea ca exista incă
diferenţe între planul de şcolarizare proiectat si cel realizat.
Evoluţia nr. de e le vi îns criş i în clas a a IX-a
(plan de ş colarizare planificat faţă de ce l re alizat)
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Analiza ofertei curente pentru formarea profesională iniţială in anul şcolar 2010/2011
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2008 – 2009 şi 2009 – 2010, în jud.Cluj a fost
proiectată ţinându-se cont de schimbările intervenite pe piaţa muncii, schimbări ce au
determinat diminuarea numărului de locuri în domeniile: mecanică şi industrie textilă şi pielărie
şi creşterea numărului de locuri în domeniile: turism şi alimentaţie publică, electronică,
construcţii şi lucrări publice şi fabricarea produselor din lemn.
Se înregistrează la nivelul judeţului o creştere constantă a ponderii elevilor la profilul
Servicii, din cadrul liceului tehnologic, de la 25% in anul şcolar 2002-2003 la 37%, în anul şcolar
2008-2009, concomitent cu o scădere, preconizată a numărului elevilor de la profilul tehnic de la

57,3% la 46%, în acelaşi interval. Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului variază, dar
mult mai puţin, în intervalul de ponderi 18% – 12%.

Prognoza absolvenţilor de gimnaziu pentru perioada 2010-2011
Din analiza situaţiei statistice privind numărul de elevi de gimnaziu din jud. Cluj se
desprind următoarele concluzii:
 Unităţile de învăţământ din mediul urban au un număr mare de elevi în ciclul gimnazial,
existând şcoli cu 2-3 rânduri de clase pe nivelul gimnazial;
 Un număr însemnat de unităţi de învăţământ din mediul rural au efective de elevi reduse
la nivel gimnazial, asta ca o consecinţă a faptului că în jud. Cluj majoritatea populaţiei
locuieşte în mediul urban.
Distribuţia teritorială a şcolilor ÎPT
Din analiza privind distribuţia teritorială a unităţilor de învăţământ ÎPT,se constată că la nivelul
judeţului Cluj dezvoltarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ ÎPT pe cele 6 zone este
echilibrată şi în concordanţă cu cerinţele locale ale pieţei muncii şi nevoile comunităţilor locale.
În zona aferentă municipiului Cluj-Napoca reţeaua unităţilor de învăţământ ÎPT este puternic
dezvoltată în 19 şcoli (colegii tehnice, grupuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii, licee teoretice),
care şcolarizează elevi pentru 15 domenii de calificare profesională prin, an de completare,liceu
tehnologic, şcoală postliceală.
Direcţii de restructurare a reţelei şcolare
Din analiza PLAI 2013 se constată că la nivelul jud. Cluj reţeaua şcolară răspunde
cerinţelor pieţei muncii locale; unităţile de învăţământ ÎPT au dezvoltat domenii noi de calificare
pentru a veni în sprijinul dezvoltării economice locale .

Principalele concluzii din analiza învăţământului tehnic şi professional
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane m ÎPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse
din Crearea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie, cercetare şi
contextul
european inovare, care să funcţioneze corespunzător şi să-i ajute pe toţi
de politici şi formare cetăţenii să îşi îmbunătăţească competenţele, este esenţială din
profesională
punct de vedere al creşterii şi al locurilor de muncă, precum şi al
echităţii şi incluziunii sociale. Sistemele de educaţie şi de formare
profesională ar trebui să devină mai deschise şi mai relevante pentru
nevoile cetăţenilor, pentru cererea de pe piaţa forţei de muncă şi
pentru necesităţile societăţii, în general.
Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale
ca soluţie pentru iesirea din criza economică, la nivel national, cât si
la nivel european, atât ca parte integrantă a reformelor structurale pe
termen lung, cât si pentru a micsora impactul social imediat al
acesteia.
Desprinse
din Progrese suplimentare sunt necesare din partea organizaţiilor
asumarea contribuţiei furnizoare de educatie în perioada următoare:
ÎPT
la
obiectivul 1.Aplicarea practică a competenţelor transversale cheie
strategic al UE pentru 2. Educaţia cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere ale
2010 (Lisabona)
instituţiilor de învăţământ şcolar
3. Dezvoltarea procedeelor de evaluare şi apreciere
4. Sunt necesare mai multe acţiuni privind alfabetizarea şi categoriile
defavorizate
5. Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a
Învăţământului pentru adulţi
Învătarea de-a lungul vietii si mobilitatea asigurată prin educatia si
formarea profesională de înaltă calitate sunt esentiale pentru a
permite persoanelor să dobândească aptitudinile care sunt relevante
nu numai pentru piata fortei de muncă, ci si pentru incluziunea socială
si cetătenia activă. Cadrul strategic EF 2020, împreună cu initiativa
„Noi competente pentru noi locuri de muncă”, va juca un rol cheie în
solutionarea prioritătilor care se află în centrul viitoarei strategii „UE
2020”.
Desprinse
din Rezultatele obţinute la testarile PISA pentru anul 2009 sunt aproape
contextul educaţional identice cu cele obţinute de România la precedentul ciclu al
programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante), în care
domeniul principal a vizat ştiinţele.
Ultimele rezultate ale Programului internaţional pentru evaluarea
elevilor (PISA), o anchetă efectuată la nivel mondial privind
performanţele adolescenţilor în vârstă de 15 ani la citire, matematică
şi ştiinţe, arată că unul din cinci sau 20 % are competenţe scăzute de
citire.
Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru
tinerii în vârstă de 15 ani), România trebuie să acorde o maximă
importanţă în investigarea motivelor deteriorării performanţelor de
citire în rândul elevilor şi a elaborării unor planuri naţionale de acţiune
pentru dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele destinate
Concluzii

adulţilor. Planurile de acţiune vor cuprinde în continuare măsuri
privind reducerea abandonului şcolar timpuriu, creşterea numărului de
absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea adulţilor
la formare pe parcursul întregii vieţi,rute de formare mai flexibile
pentru a permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit
parcurs de formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de
formare în alta .
Desprinse
din Scăderea populaţiei precum şi creşterea vârstei medii la nivel naţional
contextul demografic în următorii ani impune luarea unor măsuri compensatorii la nivelul
jud. Cluj:
- asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o
formă de învăţământ
- dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate
adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie
pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea participa activ
pe piaţa muncii
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul
număr Numărul. elevilor continuă să scadă, la toate nivelele de
elevi/număr
norme învăţământ.Judeţul Cluj a analizat şi reorganizat a reţeaua şcolară în
didactice
scopul reducerii claselor cu efective mici , precum şi a claselor cu
predare simultană.Au fost comasate unităţi de învăţământ cu număr
mic de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi
vocaţional,
prin
comasarea
claselor
de
acelaşi
profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi
şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi
localitate.Raportul elevi/profesor rămâne în continuare destul de
scăzut la nivelul judeţului.
Resurse umane din Reducerea permanentă a normelor de pregătire/instruire practică prin
ÎPT
introducerea reformei curriculare modulare în care orele de laborator
pentru aplicaţii practice revin profesorilor, concomitent cu micşorarea
numărului de ore de instruire practică, impune identificarea unor
soluţii fie de reconversie profesională fie de completare a studiilor la
nivel universitar pentru această categorie de personal didactic, soluţie
aplicată în ultimii ani.Reducerea numărului de elevi a dus implicit la
scăderea numărului de norme în ÎPT.
Resurse materiale şi Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se
condiţii de învăţare
impune în continuare modernizarea infrastructurii educaţionale şi de
formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Referitor la dotarea laboratoarelor
şi atelierelor şcoală la nivelul minimal al standardelor de pregătire
profesională, la nivelul judeţului Cluj este realizată în proporţie de
97,3%, iar dotarea la nivelul standardelor europene este asigurată în
45,87% din numărul total de laboratoare şi ateliere, nivel mai ridicat
decât cel de la nivel regional.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Mecanisme
Paşii realizaţi în descentralizarea învăţământului preuniversitar, în
decizionale
şi judeţul Cluj sunt:
descentralizarea
Eficientizarea retelei scolare prin reducerea numarului de unitati de
funcţională în TVET
invatamant cu personalitate juridica la nivel de judet. In judeţ există
217 de unităţi şcolare cu personalitate juridică. Şcolile de pe raza

comunelor au devenit structuri ale scolii de centru .
Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ-urile din judeţe) nu se face
resimţită suficient la elaborarea CDL, a planurilor de şcolarizare, la
dotarea cu resurse materiale a unităţilor de învăţământ, în general la
susţinerea unităţilor de învăţământ prin parteneriate reale, eficiente.
Serviciile de orientare În anul şcolar 2010-2011 la nivelul judeţului Cluj existau 93 de
şi consiliere
profesori consilieri care asigurau consilierea şi orientarea profesională
a elevilor în unităţile de învăţământ. Se remarcă faptul că 59 % din
scoli au cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică dotate la
nivelul standardelor. Toate acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor
de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata
netă
de
Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de
cuprindere
în cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională, jud. Cluj
educaţie
este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce priveşte rata de
Gradul de cuprindere cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de peste 75%, după
în educaţie
Bucureşti. Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj deţine
rate de cuprindere mai mari decât media regională la toate nivelurile
de învăţământ. La categoria de vârstă 15-18 ani s-a înregistrat o
medie de 77,8%.
Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul jud.Cluj, s-a
menţinut aproximativ constant la toate categoriile de vârstă şi în
perioada anilor şcolari 2002- 2010, la niveluri cuprinse între83% şi
118%.Valorile gradului de cuprindere pentru judeţul Cluj sunt mult mai
mari dacât mediile regionale pe categoriile de vârstă analizate
Ratele de tranziţie în În perioada 2002-2010 , la nivelul judeţului Cluj se constată o creştere
învăţământul liceal şi a ratei de tranziţie din învăţământul gimnazial în învăţământul liceal şi
profesional
profesional, fapt ce se datorează în mare măsură obligativităţii
învăţământului de 10 ani .Ratele de tranziţie au un trend crescător şi
se situează la valori ce depăşesc 100% mai ales în mediul urban.La
nivelul judeţului Cluj există un număr însemnat de absolvenţi de
gimnaziu din alte judeţe care optează pentru a urma cursurile nivelului
liceal în municipiul Cluj-Napoca.
Abandonul şcolar
În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor INS, în perioada
2008-2009, la nivelul jud. Cluj se remarcă o scădere a ratei, la nivel
liceal si profesional.La nivel postliceal rata de abandon a înregistrat o
uşoară creştere.La nivelul învăţământului profesonal rata de abandon
rămâne încă destul de ridicată, în jur de 7%.
Rata
de
părăsire Aşa cum rezulta din analiza documentelor Comisiei Europene, rata
timpurie a sistemului abandonului timpuriu in România a scăzut in perioada 2000-2009 de
de educaţie
la 22,3% la 16 %, dar se menţine ridicată in raport cu media
europeană iar ţinta de 10% nu a putut fi atinsă în 2010. Asigurarea
accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea
unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională iniţială
a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi
flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional reprezintă
priorităţi ale învăţământului naţional.
Nivelul competenţelor Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru
cheie
tinerii în vârstă de 15 ani), România şi implicit şi jud.Cluj trebuie să

acorde o maximă importanţă în investigarea motivelor deteriorării
performanţelor de citire în rândul elevilor şi a elaborării unor planuri
naţionale de acţiune pentru dobândirea competenţelor de bază,
inclusiv cele destinate adulţilor. Rezultatele obţinute pentru anul 2009
sunt aproape identice cu cele obţinute de România la precedentul
ciclu al programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante),
în care domeniul principal a vizat ştiinţele.
Rata de participare în In ceea ce priveşte participarea la formarea pe tot parcursul vieţii,
formarea continuă a România se afla pe ultimele locuri in Europa, cu o rata de participare
populaţiei adulte
( de doar 1,6%, mult sub ţinta europeana de 12,5%. Strategiile de
25-64 ani)
formare continua la nivel naţional si regional trebuie să impulsioneze
participarea populaţiei adulte la procesul de formare continuă.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata
şomajului Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tinerilor din grupa de absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri
vârstă 15-24 de ani
şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor
Ponderea şomerilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM ,
tineri în numărul total La 6 luni de la absolvire:
al şomerilor
-28,23% dintre absolvenţii de învăţământ profesional aveau un loc de
Şomajul de lungă muncă;
durată
-34,7% dintre absolvenţii de liceu tehnologic ruta progresivă erau
Rata de inserţie a angajaţi;
absolvenţilor la 6,12 - mai mult de 20% dintre absolvenţii de învăţământ profesional erau
şi 36 luni de la şomeri, iar din rândul absolvenţilor de liceu tehnologic rută progresivă
absolvire, pe niveluri 28,6%.Rata şomajului se menţine ridicată în rândul absolvenţilor ÎPT
de
educaţie
şi de nivel 3.
domenii/profiluri de Referitor la gradul de adecvare al calificării deţinute la ocupaţia
formare profesională
practicată la locul de muncă, 68,9% dintre absolvenţii de învăţământ
profesional au declarant că nu corespunde, iar în cazul absolvenţilor
de liceu tehnologic rută progresivă procentul a fost de (67,1%).
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe În urma desemnării judeţului Cluj ca judeţ pilot în procesul de
domenii de formare descentralizare a învăţământului, o acţiune importantă a fost
profesională, profiluri reorganizarea reţelei şcolare la nivel judeţean. În urma acestui proces
şi calificări
a fost eficientizată activitatea unităţilor de învăţământ ÎPT, în primul
rând prin corelarea ofertei de şcolarizare cu cerinţele pieţei muncii la
nivel judeţean, dar şi la nivelul zonelor constituite în jurul municipiilor
şi oraşelor judeţului. În anul şcolar 2010-2011 la nivelul judeţului Cluj
au funcţionat 33 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din care
2 în mediul rural şi 31 în mediul urban.
Se înregistrează la nivelul judetului o creştere constantă a
ponderii elevilor la profilul Servicii, din cadrul liceului tehnologic, de la
25% in anul şcolar 2002-2003 la 37%, în anul şcolar 2008-2009,
concomitent cu o scădere, preconizată a numărului elevilor de la
profilul tehnic de la 57,3% la 46%, în acelaşi interval. Profilul Resurse
naturale şi protecţia mediului variază, dar mult mai puţin, în intervalul
de ponderi 18% – 12%.

I.2.ANALIZA MEDIULUI INTERN
Liceul tehnologic “Aurel Vlaicu” a apărut pe firmamentul şcolilor clujene, la data de
01.09.1980. Scoala este situată in partea de nord-est a oraşului, pe platform industrial, în
vecinătatea Facultăţii de construcţii de maşini a Universităţii tehnice şi a multor agenţi
economici.
Pe parcursul anilor scoala a avut urmatoarele denumiri: "Scoala Profesionala Nr. 17",
"Liceul Industrial Nr.9", "Grup Scolar Industrial de Masini C.U.G.", "Grup Scolar "Aurel Vlaicu".
In anul 1994 clasele cu profil mecanic ale Liceului Armătura sunt preluate de liceul
nostru.
Din anul scolar 1994-1995, scoala noastra a fost cuprinsa in programul Phare-VET ca
scoala de demonstratie, beneficiind de dotari de excepţie.
In perioada 2012-2015,şcoala noastră şi-a diversificat oferta educaţională, oferind
următoarele parcursuri profesionale : liceu tehnologic - cursuri de zi şi seral, învăţământ
profesional cursuri de zi, precum şi învăţământ postliceal, toate finanţate de la buget:

Elevii scolii noastre au obtinut in repetate randuri, premii la olimpiade scolare,
concursurile pe meserii si concursuri sportive.
Profesorii şi elevii au fost cuprinşi in proiecte international Comenius, Erasmus+,
începând cu anul 2006 şi până în prezent.
Meseriile traditionale din scoala nemaigasindu-si loc pe piata muncii şi datorită evoluţiilor
dinamice în sfera specializărilor determinate de noile tehnologii, între care informatizarea ocupă
un loc de frunte, şcoala noastră a făcut eforturi să-şi găsească propria identitate şi să elaboreze
un proiect de dezvoltare care să corespundă nevoilor de pregătire cerută de comunitate şi care
să se ridice la standardele cerute de aceasta.

I.2.1 Predarea şi învăţarea
Obiectivul major al reformei sub aspect curricular este realizarea calităţii învăţământului
la nivelul şcolii.
Activitatea didactică s-a realizat în bune condiţii, conform cerinţelor actuale de
proiectare şi evaluare a procesului instructiv educativ. Afirmaţia este întărită de asistenţele
echipei manageriale prin fişele de observaţii şi inspecţiile speciale realizate.
Cadrele didactice în procent de 90% îşi întocmesc corect portofoliile, le completează cu
noutăţile didactice apărute şi le utilizează funcţional. Elevii primesc ajutor pentru obţinerea
informaţiilor necesare, de la profesori, diriginţi, biblioteca şcolii, internet (site-ul şcolii:
www.gsavlaicu.ro şi pe blog https://gsavlaicu.wordpress.com/) şi pliantul şcolii (oferta
educaţională).
Strategiile didactice favorizează învăţarea activă având caracter participativ din partea
elevilor. Tot mai multe cadre didactice pun în practică principiile benefice ale învăţării centrate
pe elev, astfel orele de predare-învăţare devenind mai atractive. Ca dovadă stau
documentele de planificare a unităţilor de învăţare, lecţiile demonstrative care s-au desfăşurat
în comisiile metodice în ultimii trei ani şcolari, portofoliile profesorilor care conţin toate
documentele legate de tehnicile activ- participative folosite la lecţii, fişele de interasistenţe ale
comisiilor metodice şi fişele de monitorizare internă realizate de către Comisia pentru
evaluarea şi asigurarea calităţii.
Au fost avizate de către ISJ Cluj şi CLDPS, programe pentru curriculum în dezvoltare
locală – în anii şcolari 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014,2014-2015,2015-2016,
auxiliare curriculare/caiete de practică, pentru fiecare calificare din oferta educaţională.
Conţinutul programelor este în concordanţă cu sugestiile reprezentanţilor agenţilor
economici cu care şcoala are încheiate convenţii de colaborare şi la care se desfăşoară
practica comasată. Ca rezultat al bunei colaborări cu agenţii economici, cu instituţiile
publice locale, Prefectura Judeţului Cluj, Consiliul local Cluj în cadrul şcolii funcţionează
învăţământul profesional de tip dual, începând cu anul şcolar 2014-2015. Majoritatea
elevilor înscrişi la învăţământul professional de trei ani beneficiază de bursă
profesională privată şi alte facilităţi ( echipament de protecţie,masă, transport gratuit la
şi de la locul de practică). Bursele private sunt în valoare de 200 lei/lună, fiind acordate
de următorii agenţi economici: SC Roberth-Bosch, Ulmapackaging,
CSI Romania, SC Eckerle, FSA, Armătura, Napomar, Coinject, Matex.
Punctele cheie identificate şi consemnate în rapoartele CEAC sunt:

 întregul proces de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete, laboratoare şi ateliere
de specialitate care îndeplinesc standardele minimale cerute
 elevii au acces la resursele de învăţare care răspund nevoilor lor
 programul de învăţare satisface cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice,
în condiţiile prevăzute de lege

 obiectivele învăţării sunt adaptate nevoilor elevilor şi asigură egalitatea şanselor
 elevii sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de evaluare formativă şi sumativă înainte ca
evaluarea finală să aibă loc

- procedurile şi condiţiile privind examenele de absolvire şi metodologia de






continuare a studiilor
la terminarea unui ciclu sunt comunicate în mod clar
tuturor factorilor interesaţi
membrii managementului se asigură că sistemul de management al calităţii al
organizaţiei este dezvoltat, implementat şi continuu îmbunătăţit
toţi membrii personalului sunt implicaţi in implementarea asigurării calităţii
autoevaluările sistemului de calitate se fac anual şi sunt validate de către ISJ
resursele de învăţare şi spaţiile aferente permit tuturor elevilor să participe activ

 programele de învăţare demonstrează angajamentul de a pune elevii pe primul loc şi de
a răspunde nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte
opţiunile şi accesul acestora
 managementul este în mod activ angajat şi implicat în procesul de autoevaluare
 toate aspectele referitoare la organizaţie sunt supuse procesului de autoevaluare

I.2.2 Rezultatele elevilor
a) Rezultate la învăţătură :
Situaţia privind rezultatele la învăţătură pentru ultimii 4 ani şcolari, pe forme de
învăţământ, este următoarea:
An şcolar/
Forma de şcolarizare 2011-2012 2012-2013 2013-2014
indicator

Nr. Elevi înscrişi

Liceu zi/seral
Învăţământ
profesional
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Postliceal
Total

Nr. elevi rămaşi

Liceu zi/seral

Nr. elevi
repetenţi Nr.
elevi promovaţi/

Învăţământ
profesional/An
completare/Stagii
de instruire
practică
Postliceal
Total
Liceu zi/seral
Învăţământ
profesional

procent

Postliceal
Total

2014- 2015

36
310

223

-

-

270

310
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Nr. elevi repetenţi

Liceu zi/seral
Învăţământ
profesional
Postliceal
Total

b) Rezultatele Obţinute La Examenele
Naţionale
b)1 Examenele naţionale de bacalaureat

ANUL ŞCOLAR

2011-2012

PROMOVABILITATE 26,84%

2012-2013

2013-2014

2014-2015

33,33%

60%

100%

b)2 Examenele de certificare a competenţelor profesionale nivelul IV, V
Procent de promovare
Nivel IV
Nivel V
2011- 2012- 2013- 2014- 2011- 2012- 2013- 20142012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
IV
100% 100% 100% 100% 100% 100%

IVIV

c) Rezultatele elevilor noştri la olimpiade şi concursuri şcolare

Obţinerea unor premii şi distincţii la concursuri şcolare şi olimpiade
AN ŞCOLAR 2014-2015
Nivel internaţional
Premiul I- la Festivalul Internaţional al Educaţiei Iaşi, pentru revista şcolii”Puncte de vedere”
Nivel naţional
-Premiul I, Sesiunea Naṭională de Comunicӑri Ştiinţifice pentru elevii din Învӑţӑmȃntul
Tehnic Iasi

Nivel judeţean
- Menţiune – Both Alin – clasa a XI-a – Tehnician proiectant CAD
- Menţiune – Bacali Andrei – clasa a XI-a – Tehnician proiectant CAD
- Menţiune la Concursul judeţean”Ştiu şi aplic”;
Menţiune la CONCURS REGIONAL DE REVISTE ŞCOLARE, „GÂNDURI DE
ADOLESCENT”, EDIŢIA A II-A aprilie-iulie 2015, organizat de Liceul Teoretic „J. L. Calderon”,
Timişoara

AN ŞCOLAR 2013-2014
Nivel internaţional
- Premiul I Internaţional la concursul de creaţie plastică Sărbătoarea Invierii- Lumina sufletelor
noastre;
- Premiul al II-lea la Festivalul Internaţional al Educaţiei Iaşi, pentru revista şcolii
Nivel naţional
- Locul IV la Olimpiada naţională a sportului şcolar, etapa zonală.
Nivel judeţean
- Premiul al II-lea la Concursul Naţional “Made for Europe”, faza judeţeană;
- Locul I la Olimpiada naţională a sportului şcolar, etapa judeţeană;
- Menţiune la Concursul judeţean”Ştiu şi aplic”;
- Premiul I la Concursul judeţean “Iarna- izvor de sărbători şi de peisaje mirifice”;
- Menţiune la Concursul Naţional al Revistelor Scolare, faza judeţeană.

AN ŞCOLAR 2012-2013
FAZA JUDEŢEANĂ – OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ
- Menţiune – Bucur Raul – clasa a XI-a – Tehnician proiectant CAD
- PROIECT INTERNAŢIONAL COPILĂRIA UN POEM Premiul I, Abraham Robert, cls. a
XII-a, Premiul I, Buţi Bogdan, clasa a X-a, Premiul I, Harşa Călin, clasa a X-a.
- CONCURS REGIONAL DE REVISTE ŞCOLARE, „GÂNDURI DE ADOLESCENT”, EDIŢIA
A II-A aprilie-iulie 2013, organizat de Liceul Teoretic „J. L. Calderon”, Timişoara, Menţiune.

AN ŞCOLAR 2011-2012
FAZA JUDEŢEANĂ – OLIMPIADA INTERDISCIPLINARĂ TEHNICĂ

- Premiul II – Opriş Mădălina – clasa a XII-a – Tenician mecatronist
- Premiul III – Bucur Raul – clasa a XI-a – Tehnician proiectant CAD
- Menţiune – Soporan Radu Alin – clasa a XI-a – Tehnician proiectant CAD
I.2.3 Informarea, consilierea şi orientarea elevilor
La nivelul şcolii funcionează a unui cabinet de asistenţă psiho-pedagogică şi a unui
specialist calificat şi titular, dă posibilitatea ca pe lângă activitatea de consiliere a elevilor şi a
părinţilor să se activeze şi munca diriginţilor. Activitatea de consiliere desfăşurată psihologul
şcolii de către au permis accesul la informaţii în acest domeniu atât a diriginţilor cât şi a
claselor de elevi şi a părinţilor. De asemenea s-au realizat sondaje, simulări de interviuri
pentru angajare, prezentarea ofertei şcolare prin organizarea de activităţi in săptămana
”Scoala Altfel”, activităţi la care au fost invitaţi elevi de la şcolile generale şi reprezentanţi ai
agenţilor economici parteneri, prin participarea la „Caravana Meseriilor” acţiune organizată la
nivelul ISJCJ, dar şi la nivelul şcoliili, s-au distribuit pliante la toate şcolile generale din
municipiu şi din satele învecinate,
Pentru orientarea absolvenţilor de liceu spre învăţământul superior, în ultimii ani, s-au
organizat prezentări ale ofertei universitare ale Universităţii „Babeş Bolyai” şi Universităţii
Tehnice din Cluj Napoca, USUAMV, în care cadre didactice universitare au venit în şcoala
noastră şi au prezentat diverse aspecte legate de facultăţile cuprinse de aceste instituţii de
învăţământ superior. Elevii claselor a IX-a şi a X-a au fost cuprinşi în proiectul „Skills for
Jobs”, în parteneriat cu AJOFM Cluj şi Asociaţia INCEPTUS România, iar cei din clasele a
XI-a şi a XII-a, în parteneriat cu firma Cognitrom.

I.2.4 Activitatea educativă şi extraşcolară
Performanţele şi competenţele tânărului după absolvire şi devenirea lui ca cetăţean al
unei societăţi democratice europene, nu pot fi atinse fără atragerea lui spre activităţile
educative extracurriculare.

I.2.4.a) Activităţi școlare și extraşcolare ( programe și proiecte) implementate la
iniţiativa unității de învățământ:
Nr.
crt.

Tipul activităţilor/ Denumirea
activităţilor

1.Civice
1
.
Dar din dar se face RAI…
2.Cultural artistice/ tehnicostiintific,orientare carieră

Forma de
organizare
(concursuri,
dezbateri,
spectacole, vizite,
excursii, tabere,
etc.)
Târg de bunătăți
pentru Crăciun

Parteneri

Nr.
beneficiari
direcţi,
indirecţi

BOR

200

Spectacol

10 Scoli generale

200

Activitate culturală prilejuită de
Sărbatorile de iarnă “Pasiuni ,
tradiţii şi manifestări artistice”
precum şi prezentare de carte
Editura Ecou Transilvan.

3.Cultural artistice
Teatrul, joc si joaca –“Un
pedagog de scoala noua” de I L
Caragiale
4.Cultural artistice
Ziua poetului național

Spectacol de teatru

200

Recital, Prezentare
PPT

150

I.2.4.b) Activităţi extraşcolare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, asociații,
comunitatea locală etc.) desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare:

Iniţiatorul parteneriatului/
proiectului

Domeniul activităţilor desfăşurate în
parteneriat

1.Colegiul Tehnic de
Transporturi „Transilvania”:
Puzzle pentru sănătate
2. Salvați copiii România:
concursul național "Impreuna
facem Internetul mai bun!
3. Colegiul Naţional „Petru
Rareş” Beclean: Concursul de
proiecte și reviste școlare
„IA ATITUDINE”
4. CNV "N.TITULESCU"
SLATINA, JUD OLT:
FESTIVALUL NATIONAL
"COPILARIA -UN UNIVERS
MAGIC"
5. Şcoala „B. P. Hasdeu”, Iași:
CONCURSUL NATIONAL
“Nasterea DomnuluiRenasterea Bucuriei”
6. Şcoala gimnazialã nr. 39 „N.
Tonitza” , Constanţa: Expoziţie
Internaţionalã de Creaţie
Artisticã Plasticã, Creaţie
Literarã şi Fotografie a Copiilor
şi Elevilor
“Marea…marea”
7. Şcoala Bogdan Petriceicu
Haşdeu Iaşi: În slujba naturii Anotimpuri şi vieţuitoare; Etapa
I- Parfum şi culoare de toamnă
septembrie-noiembrie
8. Liceul Tehnologic “I.C.
Petrescu” Stalpeni, Judetul
Arges: „Iarna – izvor de
sarbatori si de peisaje mirifice”

Educație pentru sănătate

Nr.
beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

Ziua siguranței pe internet

200

Educație pentru sănătate

100

Cultural-artistic

20

Cultural-artistic

10

Cultural-artistic

15

Ecologie și protecția mediului

15

Cultural-artistic

10

I.2.4.c) Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ,
CAER, CAEN:
Nr.
crt.

Proiect

Domeniu
l de
activitate

1. România
Transdis
între realitate ciplinar
și ficțiune

2. Interactionez
mă adaptez,
comunic și
învăț

Transdis
ciplinar

Parteneri

Nr.
beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

Şcoala „G. Poboran”, Slatina, jud. Olt, Colegiul
Tehnic „C. D. Neniţescu”, Brăila, Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”, Cluj-Napoca, Colegiul Teoretic
„Nicolae Bălcescu”, Medgidia, jud. Constanţa,
Şcoala „Horea”, Cluj-Napoca, Şcoala cu clasele IVIII, Izvoarele, jud. Giurgiu, Seminarul Teologic
„Teoctist Patriarhul”, Giurgiu, Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, Oradea, jud. Bihor, Gr. Şc.
„Liviu Rebreanu”, Bălan, jud. Harghita, Şcoala cu
clasele I- VIII, Suciu de Sus, jud. Maramureş,
1) Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu
400
2) Liceul pentru Deficienţi de Auz,
3)Liceul Tehnologic Vlădeasa, Huedin
4) Şcoala „Horea”, Cluj-Napoca
5) Şcoala cu clasele I-VIII Chinteni
6) Şcoala cu clasele I-VIII G. Bariţiu, Jucu, jud Cluj,
reprezentată de director Daniel David
7) Şcoala cu clasele I-VIII Tureni, jud. Cluj,

I.2.4.d) Acţiuni de prevenire şi combatere a violenţei şcolare, a consumului de droguri/
etnobotanice şi a absenteismului/ abandonului școlar; Acțiuni pentru copiii ai căror părinți
sunt plecați în străinătate:
Denumire
activitate

1.Dar din dar se
face RAI…
3. Puzzle pentru
sănătate

Nr.
beneficiari
direcţi şi
indirecţi
200

50

Rezultate

Ajutarea elevilor cu probleme financiare, a celor cu părinți
plecați în străinătate dar și recompensarea elevilor cu cele mai
puține absențe
Educarea elevilor în scopul unei vieți sănătoase, prin prevenirea
consumului de droguri.

Săptămâna „Şcoala altfel” derulată în ultimii trei ani şcolari
A cuprins numeroase activităţi în şcoală şi în afara acesteia, dintre care sunt:
- Vizionări de filme educative, documentare, diverse dezbateri pe teme sociale, culturale,
sănătate, etc, activităţi sportive, excursii, ateliere de lucru, proiecte, jocuri, concursuri, vizite,

amenajare spaţii verzi, activităţi sportive, târgul meseriilor, audiţii, activităţi PSI, etc
I.2.5. Parteneriate şi
colaborare
a) Parteneri sociali

INSTITUŢIA PREFECTULUI JUDEŢUL CLUJ
Asociaţia „Clubul oamenilor de afaceri de limbă germană din Transilvania de nord – DWNT
Asociaţia Cultural-Ştiinţifică „Vasile Pogor” Iaşi
Universitatea Tehnică, Fac. de Construcţii de Maşini
Unitatea de management a proiectelor cu finanţare externă
Fundaţia C.R.E.D.E.
Parohia Creştin-Ortodoxă Biserica cu hramul „Buna vestire”
Universitatea de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Facultatea de ştiinţa şi Tehnologia
Alimentelor
Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul pentru Sănătate Publică şi Politici de Sănătate
Colegiul Tehnic „Independenţa” Sibiu
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin
Colegiul tehnologic „Al. Borza”,
Liceul pentru Deficienţi de Auz
Şcoala Gimnazială „G. Bariţiu” Jucu de Sus
Şcoala Gimnazială Horea
Şcoala Gimnazială Chinteni
Şcoala Gimnazială Tureni
Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”
Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”
Asociaţia Green&Wild
Asociaţia Creştină „Agape”
Fundaţia Română pentru Copii, Comunitate şi Familie
Parohia Creştin-Ortodoxă Biserica cu hramul „Sfântul Ierarh Alexandru”
Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” Liceul Teoretic „J. I. Calderon” Timişoara
b) Parteneri economici
În perioada 2012- 2015 s-au încheiat parteneriate cu agenţii economici din zonă pentru
a asigura elevilor noştri, în proporţie de 100% condiţii optime de instruire practică. Dintre
partenerii noştri sunt:

-

SC CSI ROMÂNIA SRL
SC NAPOMAR SA
SC SINTEROM SA
SC ELECTROMECANICA
FSA SISTEME DE ASAMBLARE SRL
ROBERT BOSCH SRL
SC ALPHA METALS SRL

-

SC ARMĂTURA SA
SC EMERSON SRL
SC ECKERLE AUTOMOTIVE SRL S.C.
AUTOGYG SRL
S.C. MOVI IMPEX S.R.L.
S.C. TIRE EXPERT S.R.L
S.C. FANY PRESTĂRI SERVICII S.R.L.
SC DKER GRUP ROMÂNIA SRL
SC MATEX SRL
SC COINJECT SRL
SC ALEX AUTOSERVICE SRL
SC AUTO LKM SRL
SC RACE AUTO PIF SRL
SC 2CONNECT ROMÂNIA SRL
SC AMECS SRL
SC AGROVEST IMPEX SRL
SC MOBIMAT SRL

c) Parteneri/Coordonatori în proiecte interne şi internaţionale:
e-Formare – Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii
Skills for Jobs- POSDRU/160/2.1/S/141384
Cognitrom- Centrul de Consiliere şi Orientarea Profesională
Comenius “European Job Challenge” 2011-2013 (Romania,Franţa, Belgia, Olanda,
Germania,Italia,Turcia)
- Erasmus+-KA2 “The Lakes in our Lives” 2014-2016 (Islanda, Suedia, Romania,
Cehia, Polonia, Bulgaria,Turcia)
- Erasmus+-KA2 “Empower Students with Entrepreneurial Skills” 2015-2018
(Portugalia, Anglia, Finlanda, Romania, Polonia, Italia).

-

I.2.5 Activitatea bibliotecii
Biblioteca în general, şi a noastră de asemenea, oferă posibilităţi egale de formare şi
informare a elevilor cu posibilităţi materiale modeste şi a celor proveniţi din medii
subculturale, dovedindu-se astfel lăcaş cultural nediscriminatorii şi democratic în acelaşi timp.
La fel ca şi alte biblioteci şi a noastră a făcut eforturi deosebite de-a lungul anilor pentru
a achiziţiona carte de bună calitate, contribuind la asigurarea fondului de informaţii funcţional
în pregătirea şcolară.
Şcoala dispune de o bibliotecă proprie care cuprinde în prezent 23835 de volume în valoare de
20149,59 lei, din următoarele domenii :
- beletristică: 12426 volume (literatură română: 7491volume, literatură universală: 2986 volume, în
limba maghiară: 1832 volume, în limba engleză: 96 volume şi în limba franceză: 21 de volume)
- lingvistică, critică şi istorie literară, comentarii: 1850 volume
- domeniu tehnic (mecanică, informatică, electrotehnică): 4257 volume

- albume, enciclopedii, dicţionare, ghiduri, atlase : 457 volume
- ştiinţe exacte (matematică, fizică, chimie, ştiinţele naturii): 2386 volume
- istorie-geografie: 1089 volume
- publicaţii psiho-pedagogice: 385 volume
- artă, sport-turism: 410 volume
- alte domenii: 575 volume.
Fondul de carte asigură necesarul de material informațional folosit în procesul de predareînvățare. În acest sens se îmbogăţește periodic cu publicații cuprinse în bibliografia obligatorie, în listele
întocmite de profesorii din școala noastră.
Activitatea bibliotecii nu se rezumă doar la serviciul de împrumut de carte ci participă şi la alte
tipuri de activităţi educative din şcoală cu acţiuni specifice, prinse în planurile manageriale, cum ar fi :
prezentări de carte, aniversări şi comemorări ale unor scriitori (Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale,
Mircea Eliade, Nichita Stănescu etc.), afişarea unor citate din romane celebre, maxime şi cugetări,
articole despre viaţa şi opera literară a unor sciitori români, articole interesante din reviste. Această
activitate este reactualizată lunar şi are ca scop atragerea elevilor spre lectură. De asemenea, în cadrul
bibliotecii se desfăşoară concursuri la nivelul şcolii sau concursuri interşcolare cu diverse teme. Pentru
această activitate bibliotecarul pune la dispoziţia cititorilor în sala de lectură toate materialele necesare:
enciclopedii, albume, dicţionare, cărţi unicat şi împrumută la domiciliu cărţile de care au nevoie elevii
pentru pregătire.
An de an biblioteca achiziţionează cărţi de premii pentru recompensarea elevilor cei mai
merituoşi.

I.2.6 Resurse didactice
Trendul ascendent de crestere a numărului de elevi şi implicit a numărului de cadre
didactice şi a celorlalte categorii de personal, inregistrat în anul şcolar 2013-2014, ca urmare a
eforturilor depuse de intregul personal al şcolii s-a menţinut.

Anul
scolar
20112012
20122013
20132014
20142015

Nr.
norme
didactice
25,59

Nr.cadre
didactice

Gr. I +
Doctorat

Gr.II

31

16

5

8

2

-

18,17

23

13

5

7

1

-

17,83

23

10

3

8

2

0

22,48

29

10+2

3

10

4

0

Anul şcolar

Nr.cadre didactice

2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

26
23
23
29

I.2.7 Resurse materiale

Personal
didactic auxiliar
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)
8 (7,5 norme)

Def.

Deb.

Necalificati

Personal nedidactic
14 (13,4 norme)
14 (13,4 norme)
14 (13,4 norme)
10 ( 9,4 norme)

Activitatea de predare-învăţare se desfăşoară în cabinete şi laboratoare dotate cu mobilier
adecvat vârstei elevilor, săli spaţioase şi bine iluminate. Fiecare disciplină are unul sau mai
multe cabinete sau laboratoare.
Total
Nr.crt. Baza materială
Cabinete şi laboratoare
33
1.
Ateliere
10
2.
Sală de sport
1
3.
Sală
de
fitnes
1
4.
Terenuri de sport amenajate
1
5.
Cantină
1
6.
Dormitoare în cămin
25
7.
Sală festivă
1
8.
Bibliotecă
1
9.
Calculatoare utilizate de către:
93
10.
-elevi
62
-profesori
24
-personal didactic auxiliar
7
Conexiune la internet
Da
11.
Cabinet medical
1
12.
Sistem de supraveghere video
Da
13.
Dotarea cabinetelor, laboratoarelor şi a atelierelor şcoală s-a îmbunătăţit continuu.
Vezi Anexa – Planul general al şcolii
Sălile şi laboratoarele sunt moderne, spaţioase, luminoase. Ferestrele sunt mari, din
sticlă termopan asigurând iluminatul natural optim şi prevăzute cu jaluzele.
Toate sălile şi laboratoarele sunt prevăzute cu mobilier modern şi ergonomic, cu table
negre şi albe, flipchart, calculatoare pentru profesori şi majoritatea cu videoproiector sau
multimedia.
Incălzirea este asigurată de centrala proprie, care utilizează gazul metan ca sursă
termică.

I.2.8 Resurse financiare
Bugetele ultimilor ani au asigurat buna funcţionalitate a şcolii, dar nu au permis o
modernizare aşa cum ne-am fi dorit. Resursele bugetare din ultimii patru ani au fost:
An financiar/Tip de buget
Total cheltuieli buget local (lei)
Total cheltuieli venituri proprii (lei)
Total cheltuieli (lei)

2012
1385300
115500
1500800

2013
1362780
131000

2014
1745213
131000

1493780

1876213

2015
2026559
131000
2157559

1.3. ANALIZA PESTE ŞI SWOT
1.3.1 Politic
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu”Cluj-Napoca funcţionează în baza dispoziţiilor normelor juridice
în vigoare:
a) Legea Educaţiei Naţionale 1/2011;
b) Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ;
c) Regulamentul de ordine interioară;
d) Alte regulamente ale instituţiei de învăţământ şi dispoziţii interne în materie.
Activităţile implementate de către şcoală s-au desfăşurat în conformitate cu legile care
guvernează învăţământul, cu ordinele şi notificările MECTS, ale Inspectoratului Şcolar
Judeţean

a)

Economic

Se constată la nivel naţional orientarea absolvenţilor de gimaziu cu preponderenţă spre
liceele teoretice şi nu spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniul
mecanic depăşeşte oferta. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul
mecanic se confruntă cu lipsa forţei de muncă tinere şi calificate, pe fondul imbătranirii
angajaţilor.
Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă
de şcoală al elevilor.
b) Social
Marea majoritate a elevilor noştri provin din familii dezavantajate din punct de vedere
social şi economic, care nu se implică în formarea propriilor copii.
O alta problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele
negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau
atenua aceste efecte.
c) Tehnologic
Şcoala este dotată cu 93 de calculatoare pentru a putea asigura desfăşurarea orelor în
bune condiţii şi accesul tuturor elevilor şi al profesorilor la mijloace moderne de învăţământ.
De asemenea, şcoala este dotată cu table interactive, videoproiectoare şi acces internet. In
şcoală s-a implementat sistemul AEL. Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în
mod curent, accesează materiale educaţionale de pe internet şi comunică cu ajutorul
emailului.
d) Ecologic
In şcoală s-a implementat sistemul de colectare selectivă a deşeurilor.

Elevii împreună cu profesorii participă la acţiuni de ecologijare la nivelul şcolii şi la nivel
local, precum şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice cu lucrări sau referate.

1.3.2. ANALIZA SWOT

S
















W
Acreditarea de noi nivele şi specializări;
Realizarea CDL în colaborare cu agenţii
economici parteneri şi avizarea acestora
de către CLDPS şi ISJ – Cluj;
Asigurarea accesului la informaţie a
elevilor şi tuturor cadrelor didactice prin
existenţa a peste 90 calculatoare, în trei
laboratoare de informatică şi în fiecare
cabinet sau laborator, conectate la internet;
Biblioteca şcolară oferă elevilor şi cadrelor
didactice accesul la peste 29000 de
volume din toate domeniile, de la
beletristică - la tehnică, precum şi
bibliografia şcolară obligatorie, completând
astfel informaţia oferită prin accesul la
internet sau în timpul orelor de predare
învăţăre şi oferind o alternativă de
petrecere a timpului liber pentru toţi cei
interesaţi;
Organizarea si desfăşurarea procesului de
învăţământ in conformitate cu respectarea
legislaţiei in vigoare si cu reglementările
MEN cuprinse in regulamentele si
metodologiile specifice
Încadrarea cu cadre didactice calificate, in
majoritate cu gradele didactice I si II;
Integrarea profesională şi sociala a unui
număr mare de absolvenţi;
Cuprinderea şcolii anual in programe de
reparaţii/reabilitare ;
Creşterea numărului de parteneriate;
Implementarea învăţământului professional
de tip dual şi obţinerea de burse
profesionale private
Rezulte bune şi foarte bune obţinute de
elevi la examenele Naţionale de
competente profesionale









inconsecvenţa în realizarea interasistenţelor
în cadrul comisiilor metodice
ritmicitatea completării documentelor şcolare
în unele cazuri
auxiliarele curriculare sunt insuficient utilizate
la clasă
Absenteismul şi abandonul şcolar in rândul
elevilor
Implicarea redusă a Consiliului elevilor în
viaţa şcolii, iniţiativele acestuia fiind minore,
activităţile desfăşurate pornind în general din
iniţiativa cadrelor didactice coordonatoare;
Implicarea redusă a 50% dintre părinţi în
formarea propriilor copii.















Numărul mare de cadre didactice
participante la activităţi de formare
continua;
Iniţierea şi derularea unor programe şi
proiecte educative şi extraşcolare propri;
Colaborarea buna cu autorităţile locale şi
judeţene in realizarea unor activităţi
educative,
Asigurarea resurselor financiare necesare,
asigurarea securităţii în şcoală
Intocmirea
portofoliilor
conform
metodologiei
Utilizarea metodelor interactive şi a softurilor educaţionale în procesul de predare
învăţare –evaluare
Organizarea de consultaţii, meditaţii, ore
de recuperare
Modernizarea
atelierelor
şcoală,
realilitându-se 2 ateliere în anul şcolar
2014-2015;
Diversificarea ofertei educaţionale a şcolii :
mecanică, electromecanică, electronică şi
automatizări, transporturi, încercându-se
astfel o adaptare la cerinţele pieţei muncii;
Derularea de proiecte europene Erasmus+,
parteneriate strategice;
Realizarea în fiecare an a unui program
diversificat şi pentru dorinţele tuturor în
cadrul săptămânii “Şcoala altfel”
Creşterea procentului de promovabilitate la
examenul de Bacalaureat în fiecare an

O







T
Continuarea derulării
Programelor
guvernamentale de susţinere elevilor
provenind din familii cu venituri mici
Posibilitatea angajării elevilor la agenţii
economici parteneri la finalizarea studiilor;
Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu agenţi economici, alte instituţii;
Posibilitatea promovării preocupărilor
ştiinţifice ale cadrelor didactice la sesiuni de
comunicări ştiinţifice
Solicitarea crescânda de forţă de muncă
specializată în domeniile de pregătire ale
şcolii







Motivarea/stimularea mediocra a cadrelor
didactice prin politicile salariale curente;
Deteriorarea mediului socio-economic, familial;
diminuarea interesului/capacitaţii familiei de a
susţine pregătirea şcolara a copiilor;
Numărul tot mai mare de elevi ramaşi singuri
sau in grija bunicilor, deoarece părinţii sunt
plecaţi la munca in străinătate;
Sporul demografic negativ cu implicaţii in
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
personalului didactic;
Amplasarea şcolii departe de cartiere cu
populaţie şcolară.

În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele obiective:
1. Îmbunătăţirea calităţii procesului educaţional:






Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar;
Sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură;
Îmbunătăţirea disciplinei şcolare;
Valorificarea tuturor resurselor existente;
Diversificarea ofertei educaţionale.

2. Promovarea cooperării în domeniul educaţiei pentru stimularea relaţiilor
dintre şcoală, comunitatea locală, agenţi economici:






Realizarea de parteneriate cu agenţii economici, cu univerisităţi, ONG-uri
Realizarea de parteneriate cu şcoli din Europe, pentru implementarea
dimensiunii europene în educaţie
Vizite la agenţi economici;
Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici, pentru prezentarea ofertelor de
angajare;
Promovarea imaginii şcolii, pentru o percepţie realistă.

II.STRATEGIA

II.1. VIZIUNEA
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” oferă posibilitatea elevilor de a se forma pe o rută profesională
directă sau progresivă şi de a-şi forma competenţe teoretice şi practice la standarde europene
care să le permită integrarea socio-profesională sau continuarea studiilor, valorificând astfel
pregătirea tehnică dobândită.
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” îşi propune ca finalitate:absolvenţi educaţi şi instruiţi, capabili
de inserţie profesională şi socială rapidă.
II.2. MISIUNEA
Misiunea şcolii noastre este:
 de a pregăti specialişti în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
 de a dezvolta priceperi si deprinderi care sa permită elevilor să se integreze socioprofesional;
 de acrea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituala pentru elevii scolii.
 de a dezvolta parteneriate locale si europene pentru implementarea valorilor cuprinse in
ethosul scolii si pentru promovarea valorilor europene.
 de a imbunatati sistemul de management si de asigurare a calitatii, pentru ridicarea
calitatii educatiei oferite.
 de a motiva elevii pentru realizarea de performante.




de a forma si de a dezvolta la elevi valori etice si democratice.
de a pregati elevii pentru viata.

II.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Unitatea noastră şcolară este amplasată în nord-estul oraşului, pe platforma industrială
Tetarom II, în apropierea Facultăţii Construcţii de Maşini a Universităţii tehnice Cluj-Napoca.
Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” este o importantă instituţie de învăţământ, cu o bogată
tradiţie în domeniul mecanică şi electromecanică, care are ca scop pregătirea generală şi
profesională a tinerilor.
Şcoala noastră cuprinde în planul de şcolarizare atât clase de liceu învăţământ de zi şi
seral, clase de învăţământ profesional de 3 ani, precum şi clase de şcoală postliceală. Pentru
clasele de liceu şi învăţământ profesional, şcoala oferă calificări în cadrul filierei tehnologice,
profilul tehnic în domeniile: electronică şi automatizări, mecanică, electromecanică. Pentru
şcoala postliceală oferim şcolarizare în specializăile:Tehnician operator pe maşini cu
comandă numerică, Tehnician aparatură bio-medicală, Tehnician optometrist, Tehnician
diagnostic auto.
După o scădere semnificativă a efectivelor de elevi în anul şcolar 2012-2013,efectivele de
elevi au crescut constant, datorită eforturilor depuse de întregul personal şi a conducerii
institutiei de învăţământ pentru: autorizarea de noi specializări, încheierea de parteneriate cu
noi agenţi economici, încheierea protocolului de înfiinţare a învăţământului profesional de tip
dual, îmbunătătirea condiţiilor de locuit în cămin, îmbunătătirea climatului de lucru.
Pe parcursul ultimilor 4 ani şcolari s-au derulat şi se derulează, proiecte Comenius şi
Erasmus+. Incepand cu anul 2006 si pana in prezent, profesorii si elevii scolii noastre au

avut sansa de a participa la derularea unor activitati interdisciplinare si transnationale in
cadrul a proiector Comenius şi şi Erasmus. Obiectivele proiectelor au fost multiple si
variate: dezvoltarea abilitatilor de comunicare si prezentare in limba engleza,
dezvoltarea abilitatilor de utilizare TIC, abordarea interdisciplinara a invatarii si predarii,
dezvoltarea spiritului anteprenorial si dezvoltarea profesional, promovarea unui mod de
viata sanatos pentru trup, suflet, mediu, descoperirea celor mai inovative tehnici de
gasire a unui loc de munca sau iniţierea unei afaceri.
Aceste proiecte au contribuit la promovarea cooperarii intre elevi si profesori
romani cu elevi si profesori din Franta, Germania, Bulgaria, Turcia, Italia, Portugalia,
Spania, Polonia, Marea Britanie, Ungaria, Lituania,Belgia,Olanda, Suedia, Finlanda,
Cehia. (anexa Parteneriatelor internaţionale)
Cooperarea a oferit participantilor oportunitatea cunoasterii reciproce a tarilor, culturilor,
modalitatilor de gandire, a stilurilor de viata, posibilitatea intelegerii si aprecierii
acestora.
Prin stradania echipei de proiect, proiectele noastre au fost integrate in
curriculum, sarcina dificila care a fost indeplinita cu succes.
Proiectele au avut un impact deosebit asupra profesorilor, elevilor, parintilor
acestora, a comunitatii locale.
Profesorii au interactionat cu colegii din diferite tari, au cunoscut alte sisteme
educationale si metode de predare, iar o parte dintre acestea le-au implementat in
activitatea didactica.

Atat profesorii cat si elevii au dobandit abilitati relevante pentru viata
profesionala, pentru cea personala, abilitati de comunicare si prezentare, luarea
deciziei, rezolvarea de probleme, managementul conflictelor, munca in echipa,
solidaritate.
Lucrand la diferitele faze ale proiectului, prin utilizarea TIC si a limbii engleze,
impreuna cu elevi din tari europene, elevii Liceului tehnologic “Aurel Vlaicu” au remarcat
ca sunt compatibili cu acestia, ca pot face faţă provocarilor.

PRIORITATI, OBIECTIVE,TINTE-2015-2020
PRIORITATI
PRIORITATEA 1
Realizarea unui sistem
educaţional performant,
echitabil şi eficient

PRIORITATEA 2
Creşterea adaptabilităţii ofertei
educaţionale la cerinţele pieţei
muncii

PRIORITATEA 3
Dezvoltarea parteneriatului
social

PRIORITATEA 4
Îmbunătăţirea serviciilor de
consiliere şi orientare
profesională pentru elevi şi
adulţi
PRIORITATEA 5
Asigurarea transparenţei
deciziilor şi îmbunătăţirea
imaginii școlii, dezvoltarea de
proiecte europene

OBIECTIVE

TINTE

1.1.Asigurarea accesului tuturor
elevilor la servicii educaţionale
de calitate

100% din elevii sunt ajutati pentru a
intelege, obtine sau a cauta
informatii conform nevoilor
individuale de invatare
100% din elevii obţin abilităţi cheie si
sunt evaluaţi cu rata de promovare
de 98 %

1.2.Creşterea calităţii actului
educaţional, cu scopul ameliorării
rezultatelor şcolare şi obţinerea
unor rezultate bune la
examenele naţionale.
1.3.Reducerea absenteismului
şcolar, a riscului de abandon
şcolar, prevenirea violenţei şi
creşterea siguranţei elevilor
1.4.Pregătirea profesională a
cadrelor didactice, asigurarea
condiţiilor pentru evoluţia în
carieră şi dezvoltare profesională
2.1.Creşterea ponderii
calificărilor in sectoarele
prioritare spre cerinţele
angajatorilor (piaţa forţei de
munca) si in concordanta cu
tendinţele de dezvoltare socioeconomica a comunităţii

Reducerea cu 5% a absenteismului
si a abandonului şcolar fata de anul
precedent
creşterea cu 2% a numărului
cadrelor participante la cursuri de
formare continuă
realizarea 100% a planului de
școlarizare

3.1.Realizarea de parteneriate și
proiecte funcţionale cu agenţi
economici, unităţi de învăţământ
şi alte organizaţii parteneriale,
pentru adaptarea ofertei
educaţionale la specificul pieţei
muncii
3.2.Dotarea cu echipamente
didactice şi modernizarea
infrastructurii
4.1. Eficientizarea relaţiilor
şcoală-familie prin implicarea
părinţilor in viaţa şcolii

Creșterea cu 10% a numărului de
parteneriate și proiecte până în 2020

5.1.Dezvoltarea relaţiilor şcoalăcomunitatea locala, relaţii de
parteneriat cu alte şcoli europene
5.2.Promovarea imaginii şcolii

Creşterea cu 5% a numărului de
proiecte și parteneriate pană în 2020

10 % din laboratoarele și atelierele
școlii vor fi modernizate până în
2020
Toţi elevii sunt ajutaţi pentru a
înţelege, obţine sau a căuta
informaţii conform nevoilor
individuale

cel puțin 2 apariții în mass-media pe
an școlar

OFERTA EDUCAŢIONALĂ

Liceul tehnologic „Aurel Vlaicu” este o instituţie de învăţămînt liceal zi, seral pe filiera
tehnologică, profil tehnic, care asigură rutele educaţionale necesare dobândirii de către elevi a
competenţelor şi capacităţilor operaţionale reale, de formare a unor personalităţi active,
competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizii.
Liceu
-Ruta directă – finalităţile:
-învăţământ liceal zi





tehnician operator tehnica de calcul
tehnician proiectant CAD
tehnician operator pe maşini cu comandă numerică
tehnician mecatronist







-învăţământ profesional
lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic
tinichigiu-vopsitor
operator la maşini cu comandă numerică
electromecanic aparate şi utilaje industrial
sudor









-învăţământ liceal seral
tehnician proiectant CAD
tehnician operator tehnica de calcul
tehnician mecanic întreţinere şi reparaţii
-învăţământ postliceal
tehnician operator maşini cu comandă numerică
tehnician echipamente bio-medicale
tehnician optometrist
tehnician diagnostic-auto

Distribuţia elevilor pe domenii şi calificări profesionale
an şcolar 2015-2016
Clasa

Domeniul

Specializare / calificare profesională

Număr
clase

IX

Mecanic

Tehnician operator la maşini cu
comandă numerică

1

X

Mecanic

Tehnician operator la maşini cu
comandă numerică

1

3.

XI

Tehnician operator tehnică de calcul

1

4.

XII

Electronică
automatizări
Mecanic

Tehnician proiectant CAD

1

Număr
clase
1

Nr
Cr
t
1.

Nivelul

2.
Liceal
curs zi.

Nr
crt
1.

Nr
crt

Nivelul

Clasa

Domeniul

Specializare / calificare profesională

Profe
sional

IX

Electromecanică

IX
X

Mecanică
Mecanică

Electromecanic utilaje şi instalaţii
industriale
Operator maşini cu comandă numerică
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj
tehnologic
Tinichigiu vopsitor

Nivelul

1.
2.
3.

Liceal
curs
seral

1
1/2
1/2

Clasa

Domeniul

Specializare / calificare
profesională

Număr
clase

XI

Mecanică

Tehnician mecatronist

1

XI

Mecanică

Tehnician proiectant CAD

1

XII

Tehnician operator tehnică de calcul

1

Tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii

1

4.

XII

Electronică
automatizări
Mecanică

5.

XIV

Mecanic

Tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii

1

Nivelul

Clasa

Domeniul

Postli
ceal
Postli
ceal
Postli
Ceal

Anul I

Mecanică

Specializare / calificare
profesională
Tehnician optometrist

Număr
clase
1

Anul I

Transporturi

Tehnician diagnostic-auto

1

Anul II

Electronică
automatizări

Tehnician echipamente bio-medicale

1

Nr
Cr
1.
2.
3.

II.5.1. Planul
Obiective
principale
Colaborarea cu
agenţii economici
locali, cu
comunitatea locală
pentru realizarea
ofertei şcolare
anuale

de parteneriat al şcolii

Corelarea
competenţelor
prevăzute de SPP-uri
cu cerinţele
angajatorilor locali

Activităţi

Parteneri

- Testarea agenţilor economici
cu privire la nevoile de forţă de
muncă
- Testarea preferinţelor viitorilor
absolvenţi de gimnaziu
- Elaborarea proiectului planului
de şcolarizare anual

Consiliul şcolar
Agenţii economici
din zona
municipiului Câmpia
Turzii
Şcolile generale
ALOFM
SC „Tudor
Construct”
S.C. Maria Conf.
SRL, Supermarket
Penny, Profi, SC
Jolidon

- Încheierea convenţiilor de
colaborare pentru realizarea
instruirii practice a elevilor
- Revizuirea ofertei CDL pentru
anul şcolar următor

- Întâlnirea viitorilor absolvenţi
cu reprezentanţii ALOFM pentru
AJOFM
informarea asupra oportunităţilor
CJRAE Cluj
de după absolvire
COGNITROM
- Aplicarea programelor CJRAE
INCEPTUS
Cluj - „Alege cariera”
ROMÂNIA
- Aplicarea proiectelor POS
DRU de orientare în carieră
Accesul la educaţie a - Înscrierea cursanţilor în
Asistenţă Socială
grupurilor
programul de învăţare „A doua
Comunitatea
defavorizate cu
şansă” pentru învăţământul
rromilor
focalizare pe rromi,
secundar inferior cu
educaţia adulţilor
profesionalizare
- Participarea elevilor şi cadrelor
Primăria Câmpia
didactice la activităţile
Implicarea elevilor
Turzii
comemorative
în viaţa culturală a
Casa de Cultură
- Participarea elevilor şi cadrelor
comunităţii locale
“Ionel Floaşiu”
didactice la activităţile culturale
din comunitate
- Continuarea parteneriatelor cu
Grupul Şcolar
Dezvoltarea
şcolile similare din ţară iniţiate
Agricol Sighişoara,
competenţelor
în anul şcolar anterior
Grupul Şcolar „A.
sociale şi de
- Încheierea de noi parteneriate
Borza” Cluj Napoca,
comunicare a
Colegiul Naţional
cu şcoli din judeţ, ţară sau alte
elevilor
ţări
Aiud
Oferirea de sprijin şi
îndrumare în
alegerea carierei, cu
implicarea
partenerilor şi a
comunităţii

Termen

Luna noiembrie
a fiecărui an
şcolar

Lunile
septembrieoctombrie a
fiecărui an
şcolar

Conform
graficelor de
derulare

Luna septembrie
a fiecărui an
şcolar
Conform
programelor
dezvoltate de
comunitatea
locală

Conform
programelor de
parteneriat

II.8. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Acţiuni
Participarea cadrelor didactice la
programe de formare continuă şi
perfecţionare organizate de ISJ şi
CCD precum şi prin proiectele
cu finanţare europeană POS
DRU
Participarea
cadrelor didactice la
examenele de definitivare, grd. II
şi grd. I

Obiective

Perfecţionarea şi formarea
continuă a cadrelor
didactice

Responsabilităţi

Responsabilul cu
formarea continuă

Termene de
realizare

Conform
graficelor

Şefii de catedră
Toate cadrele
didactice

Participarea cadrelor didactice la
activităţile metodice de zonă
Întâlniri cu cadrele didactice
debutante

Sprijinirea, îndrumarea
activităţii cadrelor
didactice debutante

Dir. Adj.
Şefii de catedră

Participarea de sesiuni de
comunicare şi simpozioane
împreună cu elevii

Perfecţionarea continuă a
cadrelor didactice şi
stimularea elevilor

Coordonatorul de
programe educative
Responsabilul cu
perfecţionarea

Participarea personalului didactic
auxiliar şi nedidactic la cursuri de
perfecţionare

Perfecţionarea şi
eficientizarea activităţii
personalului didactic
auxiliar şi nedidactic la
cursuri de perfecţionare

Şefii de
compartimente

Octombrie a
fiecărui an
şcolar
Conform
graficului de
organizare
Conform
ofertelor
primite şi
cerinţelor
legislative

Partea a III-a: CONSULTARE, MONITORIZARE
ŞI EVALUARE
Principalele resurse de finanţare ale Planului de Acţiune al Şcolii sunt :
-

· venituri proprii obţinute prin : închirieri de spatii şi utilaje;sponsorizări;
fonduri cu destinaţie specifică acordate de câtre Consiliul Local;

fonduri cu destinaţie specifică oferite de agenţii economici locali pentru
sprijinirea formarii profesionale a elevilor
fonduri obţinute pentru implementarea de programe europene
alocaţii de la Buget localul de stat pentru investiţii

III.1. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE
CONSULTARE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PLANULUI

A PROCESULUI DE

1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a Responsabilităţilor fiecărui
membru al echipei
2. Contactarea partenerilor economici şi sociali si explicarea direcţiilor in care este
necesara colaborarea lor cu unitatea
3. Contextul :
· documentele de înfiinţare ale şcolii
· documentele de proiectare ale activităţii şcolii
· documente de analiza ale activităţii şcolii
· documente de prezentare si promovare a şcolii
· site-uri de prezentare a şcolii
4. Mediul extern :
 site-ul MEC
 ISJ Cluj– PLAI Cluj
 ISJ Cluj– PRAI Cluj
 Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj– Anuarul statistic al judeţul Cluj, ediţia 2003
 AJOFM Cluj– date statistice
 agenţii economici – consultare si informare asupra evoluţiei activităţii economice din
judeţ si municipiu, chestionare, discuţii, interviuri
 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii
 consultanta de specialitate CNDIPT – discuţii, întâlniri de lucru
5. Mediul intern :
 analize statistice ale sondajelor si chestionarelor aplicate
 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre
 dosarele catedrelor, ariilor curriculare si comisiei diriginţilor
 portofolii ale tuturor cadrelor didactice
 date si statistici ale şcolii
 documente de analiza ale activităţii din ariile curriculare si catedre
 rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale
 rapoarte scrise ale ISJ si MEC, întocmite in urma inspecţiilor frontale, speciale sau/si
tematice
 rezultate ale elevilor
 rapoarte financiare si contabile
 înregistrări şi fise de personal




rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea in învăţământ
rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea in învăţământ

6. Planul operaţional
 Planul de şcolarizare pentru anii anteriori
 ISJ – orientări ale planului de şcolarizare
 Planul operaţional al Comisiei pentru Asigurarea Calităţii
 Planul Managerial unic al unităţii pentru anul fiecare an școlar
 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare,
catedrelor, comisiei diriginţilor

III.2. REZUMAT PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DE
MONITORIZARE ŞI REVIZUIRE A PLANULUI
1. Echipa de elaborare a PAS :
 întâlniri de lucru – pentru informare, feedback, actualizare
 şedinţe de lucru – după fiecare termen de finalizare a unei acţiuni incluse in PAS
 şedinţe de lucru si analiza cu Comitetul pentru Asigurarea Calităţii
2. Echipa manageriala a unităţii :
 includerea de acţiuni specifice in Planul Managerial Anual, in Planul de Activitate al
Consiliului de Administraţie si in Planul de activitate al Consiliului Profesoral
 discuţii lunare – informare, feedback, actualizare, măsuri de corecţie
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 rapoarte semestriale ale Comitetului pentru Asigurarea Calităţii
3. Arii curriculare si catedre :
 Planuri de acţiune anuale pentru asigurarea calităţii si pentru implementarea PAS
 şedinţe de lucru – informare, feedback, actualizare, măsuri, acţiuni
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 fise de autoevaluare a activităţii realizate de fiecare cadru didactic
 portofolii ale membrilor catedrelor
 dosarele catedrelor / ariilor curriculare
 asistente curente – Fisă de observare conform Manualului de Asigurare a Calităţii
 lecţii deschise, interasistenţe
 schimb de experienţă inter-catedre, cu catedre similare de la alte şcoli
 acţiuni extracurriculare specifice

PLAN MANAGERIAL
An școlar 2015 - 2016
Pornind de la priorităţile MECS, de la obiectivele strategice şi de referinţă ale ISJ Cluj pentru anul şcolar 2015-2016
si luând in considerare raportul cu privire la îndeplinirea obiectivelor manageriale pentru anul şcolar 2014- 2015, a fost
elaborat planul managerial al Liceului Tehnologic”Aurel Vlaicu”, având următoarele obiective strategice şi de referinţă
pentru anul şcolar 2015-2016:
I. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient
1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate
2. Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate bune la examenele
naţionale.
3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor.
4. Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională.
II. Eficientizarea procesului instructiv-educativ
1. Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe piaţa muncii şi implementarea parteneriatului dual şi
asigurarea unui număr cat mai mare de burse private pentru elevii şcolii profesionale
III. Dezvoltarea parteneriatului social
1. Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficientei lucrului in parteneriat cu comunitatea locala în vederea sprijinirii
învăţământului profesional si tehnic.
IV. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți
1. Eficientizarea relaţiilor şcoală-familie prin implicarea părinţilor in viaţa şcolii
V. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii școlii, prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea şi
mass-media
1. Dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitatea locala, relaţii de parteneriat cu alte şcoli europene, implementarea proiectelor Erasmus +
2. Promovarea imaginii şcolii

Responsabilități

Acțiuni

OBIECTIVUL I:

Beneficiari

Evaluare

Termen

Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

I.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate
Indicator de performanță: CREŞTEREA ŞANSELOR ELEVILOR LA O EDUCAŢIE DE CALITATE
Corelarea strategiei de dezvoltare a școlii cu
strategia MECS şi cu Programul de Guvernare

Director

Cadre didactice
Elevi

Strategia de dezvoltare a
învăţământului
preuniv.
clujean 2014-2020

Încadrarea în școală a cadrelor didactice
calificate în specialitatea predată
Participarea cadrelor didactice la cursuri de
formare
Elaborarea de instrumente de evaluare in
conformitate cu nevoile individuale de invatare

Director

Elevi, părinți

Proiect încadrare

Responsabil formare

Elevi

Raport de monitorizare

Responsabili arii
curriculare

Elevii
Cadre didactice

Rezultate la teste initiale,
de progres, finale

Monitorizarea practicării unui management implicat
la toate nivelurile.

Modernizarea bazei materiale

Director

Cadre didactice
Elevii

Director
Administrator
Contabil șef

Elevi

anul şcolar 2015-2016

anul şcolar 2015-2016
Octombrie 2015 –
august 2016
semestrial

Plan managerial /
operaţional

semestrial

Plan modernizare

Septembrie 2015 – august
2016

Cadre didactice

I. 2.Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor rezultate bune la
examenele naţionale.
Indicator de performanță: MENŢINEREA REZULTATELOR LA EXAMENELE NAŢIONALE
Analiza SWOT a rezultatelor obţinute la examenele
naţionale în anul şcolar 2014- 2015 şi stabilirea
măsurilor necesare menţinerii procentului de
promovare la 100%.

Director

Organizarea de inspecții stadiale la disciplinele
de examen pentru asigurarea unui management
instituțional de calitate

Director

Profesorii
Elevii

Elevii, părinții

Raport analiză

octombrie 2015

Grafic lunar al
inspecțiilor
Monitorizarea
asistențelor

Octombrie 2015 – iunie
2016

Acțiuni

Asigurarea unui program de activităţi
remediale/pregătire suplimentară a elevilor, pe
tot parcursul anului terminal (şi nu numai), la
disciplinele prevăzute cu probe la examenele
naţionale, atât pentru cei din promoţia curentă
cât şi pentru cei din promoţiile anterioare
Organizarea şi desfăşurarea simulării examenului
de Bacalaureat la clasele a XI-a şi a XII-a.

Organizarea concursului „ Romania între
realitate şi ficţiune”
Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire
profesională în procesul didactic

Responsabilități

Beneficiari

Elevii, părinți
Director
Responsabili arii
curriculare

Director

Director

Consilier educativ
Director
Responsabil arie
curriculară
Tehnologii
Director
Consilier educativ
Maiştri instructori

Profesorii
Elevii
Părinţii

Profesorii
Elevii
Părinţii
Elevi, părinți

Evaluare
responsabililor de arii
curriculare,
responsabilul CEAC
Grafic suplimentar de
pregătire

Raport monitorizarea
desfășurării simulării

Termen

Octombrie 2015 – iunie
2016

Conform graficului

Raport de monitorizare a
desfășurării concursului

Conform graficului

Raport de monitorizare a
aplicării standardelor

An școlar

Organizarea de vizite de studiu la agenţii
Elevi, cadre
Grafic de monitorizare a Octombrie 2015 – iulie
vizitelor
2016
economici de profil în scopul orientării și
didactice, părinți
consilierii elevilor
I. 3. Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea siguranţei elevilor
Indicatori de performanță: REDUCEREA CU 5% A ABSENTEISMULUI SI A ABANDONULUI ŞCOLAR FATA DE ANUL PRECEDENT
Încheierea unor protocoale de colaborare cu
Director
Elevi, părinți, cadre Protocoale de colaborare Anual, octombrie
Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru
Consilier educativ
didactice
situaţii de urgenţă, Agenţia naţională Antidrog,
Agenţia pentru Combaterea Traficului de
Persoane.
Organizarea în parteneriat cu Secţia 7 de Poliţie Director
Septembrie 2015-iunie
Elevi, părinți, cadre Planuri de colaborare
a Judeţului Cluj a activitatilor educative de
Consilier educativ
2016
didactice
Calendar activităţi
prevenire a violenței în mediul școlar, a
absenteismului, a traficului de persoane, a

Acțiuni

Responsabilități

Beneficiari

Evaluare

Termen

Elevii
Profesorii
Părinţii
Elevii
Profesorii
Părinţii

Grafice de monitorizare

zilnic (în şcoală) lunar
(I.S.J.)

Elevii
Profesorii
Părinţii
Elevii
Profesorii
Părinţii

Protocoale de colaborare

Permanent

Grafic activităţi

Saptamanal

consumului de substanțe psihotrope.
Monitorizarea asigurării securităţii elevilor în
perimetrul şcolilor şi în împrejurimi.

Director
Profesori serviciu

Introducerea la clasele a IX- a a catalogului online.

Director
Consilier educativ

Colaborarea cu fundaţii şi asociaţii specializate.

Asociaţiile de Părinţi
Director
Consilier educativ

Desfăşurarea de activităţi extraşcolare în colaborare
cu preotul paroh de la Parohia „Sfantul Alexandru”

Director
Consilier educativ

Actualizarea Regulamentului Intern de
funcţionare a unităţii, avizarea acestuia în
Consiliul Profesoral şi popularizarea acestuia
pe site-ul şcolii; afisarea acestuia la avizier şi în
internatul şcolii.
Consilierea individuală şi de grup pentru elevii
care comit acte de indisciplină pe parcursul
desfăşurării procesului de învăţământ.
Monitorizarea sistemului de supraveghere video şi
a sistemului de alarmare şi pază, în vederea
remedierii la timp a eventualelor defecţiuni
Asigurarea de facilitaţi elevilor din familii cu
venituri mici, prin programul “Bani de liceu” si
prin burse sociale

Situaţii statistice

octombrie 2015

Director

Profesori
Elevi
Parinti

Procese verbale
prelucrare regulament
semnate

Septembrie 2015

Director
Psiholog școlar

Profesori
Elevi
Parinti
Profesori
Elevi
Parinti
Profesori
Elevi
Parinti

Situatii statistice
psiholog școlar

Permanent an școlar

Sistem supraveghere

Permanent an școlar

Tabel burse

Noiembrie 2015

Director
Administrator
patrimoniu
Consilier educativ
Contabil șef

I.4.Pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare
profesională
Indicatori de performanță: CREŞTEREA CU 2% A NUMĂRULUI CADRELOR PARTICIPANTE LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ
Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de

Director

Profesorii

Grafic activităţi

septembrie 2015- iulie

Responsabilități

Acțiuni
mentorat/tutoriat.

Beneficiari

Evaluare

Termen

Mentori

Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în
contextul implementării schimbărilor structurale în
educaţie.
Monitorizarea participării cadrelor didactice la
cursuri de formare în vederea evaluării
standardizate.
Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice la
proiectele școlii în scopul implementării unui
sistem flexibil al managementului calităţii formării
continue, prin sprijinirea activităţilor din cadrul
consorţiilor educaţionale.
Oferirea de consultanţă în legătură cu examenul de
definitivare în învăţământ şi cel de ocupare a
posturilor didactice vacante/rezervate
Asigurarea calităţii activităţilor de formare continuă
a personalului didactic prin monitorizarea
impactului programelor de formare la nivelul clasei
şi al unităţii de învăţământ preuniversitar.

Director

Profesorii

Programe
acreditate

Profesorii

Grafic participare

de

formare

2016
septembrie 2015august 2016

Responsabil formare
Responsabil formare

octombrie 2015- iunie

Elevii

2016
Raport tematic

Consilier educativ

Profesorii

Responsabil formare

Elevii

Director
Secretar șef

Profesorii

Activităţi de formare

Director

Profesorii

Raport tematic

Responsabil formare

Elevii

octombrie 2015 - iunie
2016

Mai-iunie 2016

octombrie 2015 - iunie
2016

Obiectivul II. Eficientizarea procesului instructiv-educativ
II. 1. Adaptarea ofertei învăţământului profesional şi tehnic la cererea de pe piaţa muncii şi implementarea parteneriatului

dual şi asigurarea unui număr cat mai mare de burse private pentru elevii şcolii profesionale
Indicatori de performanță: REALIZAREA 100% A PLANULUI DE ȘCOLARIZARE
Asigurarea finalizarii activitatilor pentru elevii
din clasele a IX-a şi a X-a în Proiectul Skills
For Jobs, proiect pentru Orientarea în Carieră,
implementat de către AJOFM Cluj, respectiv a
elevilor din clasele a XI-a şi a XII-a, în
proiectul implementat de către Cognitrom Cluj
Stabilirea cu agenţii economici parteneri a
unor parteneriate de tip dual pentru elevii din

Director
Psihologul şcolar

Elevii
Părinţii
Comunitatea

Aplicarea chestionarelor
şi a bateriilor de teste
elevilor selectaţi
Premierea elevilor

Director
Responsabil catedra

Elevii

Încheierea

de

septembrie 2015 –
decembrie 2015

septembrie-noiembrie

Responsabilități

Acțiuni

Beneficiari

învăţământul profesional

Tehnologii

Părinţii

Proiectarea chestionarului privind nevoile de
calificare ale agenţilor economici care îşi
desfăşoară activitatea în Cluj-N
Investigarea opţiunilor elevilor clasei a X-a pentru
continuarea studiilor în ciclul superior al liceului,
în vederea proiectării planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2015/2016.

Director
Responsabil catedra
Tehnologii
Director
Diriginte clasa a X-a

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Cadre didactice
Elevi
Parinți

Realizarea inserţiei socio-profesionale pentru anul
şcolar 2015-2016

Director

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Aplicarea unor sondaje periodice agenţilor
economici de profil care îşi desfăşoară activitatea
în judeţul Cluj, în vederea corelării ofertei
educaţionale cu cerinţele reale ale pieţei muncii.

Director
Director adjunct
Responsabil Aria
curriculară
Tehnologii
Director

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Agenti economici

Director

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Revizuirea PAS pe baza planului de îmbunătăţire
elaborat CEAC Şi a recomandărilor și ţintelor
prevăzute în PLAI şi PRAI ; Elaborarea planurilor
operaţionale 2014- 2015.Publicarea acestuia pe
site-ul unităţii.
Proiectarea notei de fundamentare pentru planul
de şcolarizare 2015-2016 în concordanţă cu
recomandările și ţintele prevăzute în PLAI şi
PRAI - revizuite în 2014.

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Evaluare

Termen

Parteneriate

2015

Existenţa modelului de
Noiembrie 2015
Februarie 2016
chestionar pentru agenţii
economici
Tabele opţiuni
Noiembrie 2015
Mărirea procentului de
Aprilie 2016
elevi care solicită
continuarea studiilor în
cadrul unităţii noastre
şcolare: 95 - 100%
Machete inserţie socioOctombrie 2015
profesională Situaţii
statistice realizate de
diriginţii claselor
terminale
Chestionare aplicate la cel Noiembrie 2015
puţin un agent economic
Mai 2016
pentru fiecare calificare
pregătită în şcoală
Existenţa PAS şi planuri Noiembrie 2015
operaţionale 2015-2016 pe
site-ul şcolii la termenul
stabilit
Planul de şcolarizare
propus să fie avizat de
C.L.D. şi CA al I.S.J

Noiembrie
2015

-

decembrie

Obiectivul III. Dezvoltarea parteneriatului social
III.

1 Realizarea de parteneriate și proiecte funcţionale cu agenţi economici, unităţi de învăţământ şi alte organizaţii

Acțiuni

Responsabilități

Beneficiari

Evaluare

Termen

parteneriale, pentru adaptarea ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
Indicatori de performanță: CREȘTEREA CU 2% A NUMĂRULUI DE PARTENERIATE ACTIVE ȘCOALĂ - INTREPRINDERE
Diversificarea şi creşterea numărului de parteneri
sociali care să se implice direct în activitatea şcolii

Director

Încheierea cu agenţii economici de profil de
convenţiei cadru pentru efectuarea stagiului de
pregătire practică.

Director

Continuarea activitatilor de diseminare si valorizare
a rezultatelor obtinute in urma derularii activitatilor
proiectelor europene, exemplelor de bune practici

Echipa de proiect

Implicarea şcolii în proiecte de parteneriat cu scoli
din țară în vederea popularizării şcolii, dezvoltarea
rețelelor parteneriale

Director

Aplicarea si participarea activă a cadrelor didactice
la programe de perfecţionare/ de formare continuă

Director
Responsabil
perfecţionare

Participarea cadrelor didactice la activităti de
învăţare în cadrul proiectelor Erasmus plus.

Director

Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Agenti economici
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea
Cadre didactice
Elevi
Parinți
Comunitatea

Listă pateneriate

Semestrial

Numărul de elevi care au
convenii cadru încheiate
cu agenţi economici

Semestrial

Rapoarte
diseminare,
procese verbale

Octombrie 2015septembrie 2016

Realizarea
proiecte

Semestrial

minimum

2

Formularul de aplicaţie

Septembrie 2015-Iunie
2016

Formularul de aplicaţie
Rapoarte de activitate

Septembrie
2015-August
2016

Obiectivul IV. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți
IV.1. Eficientizarea relaţiilor şcoală-familie prin implicarea părinţilor in viaţa şcolii
Indicatori de performanță: Dezvoltarea programului școala părinților
Organizarea Consiliilor Părinţilor pe clase

Director
Diriginţii

Părinţi, elevi

Caietul dirigintelui
Octombrie 2015
PV-ale
întâlnirilor
periodice cu părinţii

Acțiuni

Responsabilități

Beneficiari

Evaluare

Termen

Prezentarea ofertei de şcolarizare prin: lecţii
Director
tematice la orele de dirigenţie, întâlniri cu
Consilierul educativ
părinţii si participarea la manifestări si expoziţii Diriginţii

Elevi, părinţi, cadre
didactice

Caietul dirigintelui
PV ale întâlnirilor

Martie 2016 – iunie
2016

Implicarea părinţilor in activităţile
extracurriculare: parteneriate şcolare, serbări,
zilele şcolii

Comitetul părinților

Grafic activităţi

semestrial

Director
Diriginţii
Consilierul educativ

Obiectivul V. Asigurarea transparenţei deciziilor şi îmbunătăţirea imaginii școlii, prin comunicarea şi
colaborarea cu comunitatea şi mass-media
V.1. Dezvoltarea relaţiilor şcoală-comunitatea locala, relaţii de parteneriat cu alte şcoli europene , implementarea proiectelor
Erasmus +
Indicatori de performanță: CREŞTEREA CU 1% A NUMĂRULUI DE PROIECTE ȘI PARTENERIATE
Implementarea proiectelor de cooperare locală
și europeană
Asigurarea mobilităţii elevilor
pentru schimburi profesionale de
idei şi experienţe de viaţă
Organizarea de concursuri locale,
judeţene, regionale, naţionale
Desfăşurarea programului „Să știi mai multe,
să fii mai bun!”

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Director
Director adjunct
Consilier educativ

Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea
Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea

Proiecte comune

Septembrie 2014Septembrie 2015

Proiecte

semestrial

Director
Director adjunct
Consilier educativ
Director
Director adjunct
Consilier educativ

Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea
Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea
Asociația Părinților

Grafic concursuri

semestrial

Raport tematic

Aprilie 2016

V.2. Promovarea imaginii şcolii
Indicatori de performanță: CEL PUȚIN 5 POSTĂRI PE SITE-UL ŞCOLII
Mediatizarea ofertei educaţionale a şcolii in
rândul populaţiei scorate din judeţ

Director
Consilier educativ

Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea

Realizarea de pliante - aprilie, mai, anual
Apariţii pe posturi
de radio-TV
Apariţii in presă

Acțiuni

Responsabilități

Participarea la târgul de oferta educaţionala

Director
Consilier educativ

Organizarea reuniunii transnaţionale în cadrul
proiectului Erasmus Plus” Our Lakes in our
Lives”
Implementarea parteneriatul strategic „
Empower Students with Entepreneural Skills”

Director
Echipa de proiect
Director
Echipa de proiect

Beneficiari

Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea
Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea
Cadre didactice,
elevi,
Comunitatea

Evaluare
locala
exponate
pliante
Diplome de
participare

Termen

Aprilie, mai, anual

Februarie

Comunicate de presă Anual
Rapoarte de
activitate

