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1.1. Viziunea şi misiunea şcolii
Viziunea şcolii
Şcoala dumbrăveneană – la nivel calitativ cât mai ridicat, își propune adaptarea şi creşterea
capacităţii acesteia de a contribui la dobândirea competenţelor cheie europene de către elevi, în
vederea realizării accesului acestora pe piaţa muncii.

Misiunea şcolii
Şcoala noastră îşi propune să asigure pentru tinerii şi adulţii din comuna Dumbrăveni,
judeţul Suceava, o educaţie şi o instruire de înaltă calitate profesională, contribuind la dezvoltarea
carierei si perfecţionării profesionale, prin stimularea dezvoltării potenţialului economic şi social al
zonei.
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, responsabilitatea,
promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în procesul educativ
şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Şcoala este furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 1,2, 3 și 4 pentru unităţile
economice.

1.2. Profilul şcolii
Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” se află în localitatea Dumbrăveni, judeţul Suceava şi
oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din comuna Dumbrăveni şi din localităţile
apropiate.
În anul 1809, Iordache Balş poruncea prin “Diata” sa fiului său Alecu şi urmaşilor lui să
întemeieze la Dumbrăveni şcoală cu “dascăl moldovenescu şi grecescu”. Din nefericire, această
prevedere testa-mentară n-a fost îndeplinită. Abia în urma reformelor lui Al. I. Cuza este înfiinţată la
Dumbrăveni o şcoală, la 16 martie 1865, cînd Ion Simionovici (absolvent al cursului preparandal)
înscrie 20 de elevi în clasa întâi în condiţiile în care comuna avea 802 familii. Găzduită iniţial în
casa unui ţăran, şcoala va beneficia din 1870-1871 de un local propriu cu două săli de clasă.
În 1904 – 1905, școala este transferată în clădirea fostului han poştal ce aparţinea boierului Balş
unde s-au amenajat patru săli de clasă, o cancelarie şi o locuinţă pentru directorul şcolii.
Din anul 1945, şcoala primeşte în folosinţă un local de la curtea boierului cu şase săli de clasă.
În anul 1963 se construieşte un local nou cu opt săli de clasă, laborator şi cancelarie, prilej de
înfiinţare a Liceului de cultură generală la care s-au înscris elevi de la şcolile din satele vecine. În
1974 se dă în folosinţă actualul local al liceului pentru că numărul elevilor era în continuă creştere.
Numele scolii de-a lungul timpului a fost:
1865 – 1912: Şcoala din Dumbrăveni;
1912 – 1917: Şcoala mixtă nr.1 Dumbrăveni;
1917 – 1933: Şcoala nr.1 cu program urban Dumbrăveni;
1933 – 1945: Şcoala primară mixtă de stat nr.1 Dumbrăveni;
1945 – 1947: Gimnaziul Unic Dumbrăveni;
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1947 – 1953: Şcoala mixtă cu 7 clase nr.1;
1953 – 1961: Şcoala elementară cu 7 clase nr.1;
1961 – 1963: Şcoala de 8 ani Dumbrăveni;
1963 – 1965: Şcoala Medie Dumbrăveni;
1965 – 1975: Liceul Teoretic Dumbrăveni;
1975 – 1986: Şcoala Generală Dumbrăveni;
1986 – 1994: Şcoala Generală cu clasele I-X;
1994 – 2013: Grup Şcolar Dumbrăveni;
2013: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni.
Dacă în anul 1904 erau înscrişi 158 de elevi, în anul şcolar 2016 – 2017 sunt înscrişi 1752
elevi.
Şcoala noastră acordă o atenţie deosebită formării unor tineri adaptabili la cerinţele actuale ale
pieţii muncii. În acest sens atât oferta cât şi opţionalele propuse vin în întâmpinarea cerinţelor
elevilor de formare şi promovare a culturii şi valorilor locale, naţionale şi europene.
În anul şcolar 2016-2017 sunt înscrişi 1614 de elevi cu vârste cuprinse între 6-19 ani şi 138
adulţi la liceu-frecvenţă redusă, specializarea filologie.
Nivelurile şi specializările de la Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni sunt:
- primar
- gimnaziu
- liceu – filiera teoretică, zi: - filologie
- matematică - informatică
- liceu – filiera teoretică, frecvenţă redusă: - filologie
- liceu – filiera tehnologică: - tehnician în industria textilă
- tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii
- școala profesională de 3 ani: - confecționer produse textile
- lăcătuș mecanic prestări servicii
Pentru clasa a IX-a, în anul școlar 2016 - 2017 au fost înscrişi 135 de elevi din care 82 de elevi
la filieră teoretică, 25 de elevi la filiera tehnologică și 28 de elevi la școala profesională. Față de anul
școlar 2015 – 2016, numărul elevilor înscriși în clasa a IX-a a scăzut cu 3,9%, la filiera teoretică
numărul elevilor a scăzut cu 0,4%, iar la tehnologic inclusiv școala profesională a scăzut cu 3,5% .

25

Teoretica

Tehnologica

82
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Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos.
1.LICEU- FILIERĂ TEORETICĂ:
Prof l

Specializarea

Umanist

Real

Filologie

Matematică - informatică

Clasa

Nr. clase

Nr. elevi

Procente

IX

2

58

25%

X

2

56

24%

XI

2

54

24%

XII

2

57

25%

Total

8

225

100%

IX

1

24

30%

X

1

24

30%

XI

1

17

21%

XII

1

15

18%

Total

4

80

100%

12

305

73%/27%

Total clase/elevi

80

Real

Umanist

225

Se constată o scădere, față de anul școlar anterior, a numărului de elevi la ambele specializări, cu
0,8% la filologie și cu 11% la matematică – informatică.
2.LICEU - FILIERĂ TEHNOLOGICĂ
Profil

Tehnic

Domeniul
pregătirii
de bază

Mecanică

Specializarea

Tehnician mecanic
pentru întreţinere
şi reparaţii

Clasa

Nr.
clase

Nr. elevi

Procente

IX

1

25

32%

X

1

19

24%

XI

1

18

23%

XII

1

16

21%

Total

4

78

100%
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3. ŞCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI

Profil

Tehnic

Tehnic

Domeniul
pregătirii
de bază

Specializarea

Mecanică

Lăcătuș mecanic
prestări servicii

Industrie
textilă şi
pielărie

Confecționer
produse textile

Clasa

Nr.
clase

Nr. elevi

Procente

IX

1

28

35%

X

1

28

35%

XI

1

24

30%

3

80

100%

X

1

28

53%

XI

1

24

47%

2

52

100%

5

132

60%/40%

Total clase/elevi

60
40

Textile-pielărie

Mecanică
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Distribuţia pe rute de şcolarizare şi profiluri

Profil

Teoretic

Tehnic

Şcoală
profesională

Numar e evi

305

78

132

515

Procente

59%

15%

26%

100%

Total

Distribuţia pe rute de şcolarizare şi profiluri

26%

59%
Teoretic
Tehnic
Scoala profesionala

15%

Se constată o scădere cu 6% a elevilor de la liceu și școala profesională.

Resursele umane ale şcolii
Personalul şcolii este format din 98 cadre didactice, 8 persoane didactic auxiliar şi 13 persoane
în aparatul administrativ. Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%, iar gradul de
acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar şi nedidactic este de 100%.
Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu
obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã, în acest an școlar urmând
să-și susțină gradul I, un cadru didactic și mai mulți gradul II și definitivatul.
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Din cei 98 de cadre didactice, 82 sunt titularii școlii adică 84% în timp ce 16 sunt suplinitori
adică 16%.
În privința domiciliului, din cele 98 de cadre didactice, 22 sunt localnici adică 22%, iar 76 sunt
navetiști adică 78%.

16%

22%
Titulari
Suplinitori

Localnici
Navetisti

78%

84%

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic

10

2
Grad. I

18

42

Grad II
Defintivat
Debutant
Doctorat

26

Debutant 10%
Debutant

Grad I 43%

Defintivat

Defintivat 18%

Grad II
Grad I

Grad II 26%

Doctorat

Se constată creșterea procentului de cadre didactice cu gradul I și II de la 67% la 69%,
concomitent cu scăderea procentului numărului de debutanți de la 15% la 10%.
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Baza materială
În anul şcolar 2016 – 2017, procesul instructiv - educativ se desfăşoară în şase corpuri de
clădire, patru cuprind clase de nivel primar, iar celelalte două nivelurile gimnazial şi liceal, existând
34 săli de clasă din care:
- 6 cabinete: 1 matematică, 2 limbă şi literatura română,1 limbi moderne, 1istorie, 1 mecanică
- 3 laboratoare: fizică, chimie, biologie;
- 5 cabinete informatică;
- 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică;
- 2 ateliere pentru învăţământul tehnic;
- 1 sală de gimnastică;
- 4 terenuri de sport;
- bibliotecă cu 22167 volume cu 870 de cititori;
Spaţiile de învăţământ şi instruire practică sunt dotate cu material didactic si echipamente
tehnice specifice.
Laboratoarele de informatică, în număr de 5, sunt dotate cu 100 de calculatoare cu licenţă
Microsoft conectate la Internet si 5 servere cu licenţă, iar 9 calculatoare se utilizează la secretariat,
direcţiune, contabilitate, administraţie, cabinetul psihopedagogic, bibliotecă.
În anul 2005 în şcoală am iniţiat un plan de renovare continuă a clădirilor şcolii. Este vorba
despre extinderea reţelei de calculatoare existente şi instalarea centralei termice, modernizarea
spaţiilor de învăţământ, reabilitarea bazei sportive. Prima etapă a acestui plan s-a încheiat, astfel:
- - au fost renovate faţadele clădirilor Școlilor Primare nr.1, nr.2 și Centru;
- s-au dotat laboratoarele de fizică, chimie, biologie;
- s-a mărit numărul de titluri ale bibliotecii;
- s-au finalizat lucrările de modernizare a Corpului A;
- s-a amenajat locaţia cancelariei şi utilat corespunzător (mobilier, calculator, fotocopiator);
- s-a amenajat direcțiunea şi utilat corespunzător (mobilier, calculator, fotocopiator);
- şcoala a fost conectată la internet prin intermediul serviciilor UPC (cablu și fibră)
- au fost reabilitate atelierele şcoală în care se desfăşoară instruirea practică în
domeniul mecanică şi textile-pielărie;
- s-a realizat amenajarea curților la Corpurile A, B, C;
- reabilitarea sălii multimedia/ de ședințe;
- dotarea cu mobilier şcolar și echipamente IT din sponsorizări;
- s-a reabilitat şi modernizat Școala Primară din Sălăgeni;
- s-a amenajat spațiul verde din fața clădirii principale a unităţii şcolare;.
- s-au montat paratrăsnete.
- atelierele şcolare au fost reabilitate;
- a fost finalizată lucrarea de extindere a Corpului A
- au fost terminate grupurilor sanitare din clădirea liceului;
În anul 2016 s-a finalizat reabilitarea Corpului B de clădire, cu atelierele, instalându-se și o
centrală termică care a fost dată în folosință.
În septembrie 2016 s-au terminat lucrările de extindere și reabilitare termică, amenajare
grupuri sanitare la Liceul Tehnologic ,,M. Eminescu” Dumbraveni. În fiecare spațiu școlar a fost
montat parchet, lambriu și calorifere, precum și 3 centrale termice.
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1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2016-2017
La examenul de bacalaureat, în cele două sesiuni, procentul de promovabilitate a fost de
65,38%, cu 1% mai mic decat la examenul din anul 2015.
Din cei 113 de elevi prezenţi, 70 au promovat examenul, constantandu-se si o scădere a
promovabilitati la elevi de zi de la 77% la 64%. Rezultatele pe medii al acestui examen este
prezentat în graficul următor:

3%0%

31%

6.00 - 6.99
7.00 - 7.99
8.00 - 8.99

36%

9.00 - 9.99
10

30%

Monitorizarea absolvenţilor de liceu

Nr. total
absolvenţi

Nr.absolvenţi
angajaţi

108
100%

10
8%

Nr.absolvenţi
care îşi
continuă
studiile
50
42%

Nr.absolvenţi Nr. absolvenţi Nr.absolvenţi
şomeri
sau nemonitorizaţi migranţi
plecaţi
în
străinătate
59
0
0
50%
0
0

8%
Absolventi care isi continua studiile

50%

42%

Absolventi angajati

Absolventi someri
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Rezultate financiare:
În anul financiar 2016, şcoala noastră a executat cheltuieli conform proiectului de buget, după
cum urmează:
a) Din credite de la bugetul local (mii lei):
- cheltuieli de personal: 5.064,50 lei;
- cheltuieli materiale şi servicii: 872,40 lei;
- cheltuieli burse sociale, merit, studiu: 0
- cofinațare proiecte: 0
- cheltuieli cu naveta profesorilor: 76,50 lei;
- finanțare concurs ”In memoriam.....”: 7.0 lei;
b) Din credite de la bugetul de stat (mii lei):
- cheltuieli de personal: 25,92 lei;
- cheltuieli formare continuă cadre didactice: 17 lei;
- cheltuieli formare continuă personal nedidactic și auziliar: 0
- cheltuieli materiale: 1,60 lei;
- cheltuieli decontare EURO 100 : 0 lei;
- cheltuieli navetă elevi: 9,08 lei;
- cheltuieli dotare ateliere textile şi mecanică: 0
- burse ”Bani de liceu” și burse profesionale: 454,48 lei
c) Alte finanțări (mii lei):
- fonduri nerambusabile Consiliul Județean: 25,63 lei
- sponsorizare dotare cabinet: 0
Elevi cu nevoi educaţionale speciale
Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi şi sprijiniţi pentru integrarea în colectivele claselor.
Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management
educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu întreprinderile,
învăţarea centrată pe elev, orientarea şi consilierea, integrarea elevilor cu nevoi speciale.
Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite
elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare localã prezentate .

Clase

Total

Fete

Băieţi

I-IV

3

1

2

V-VIII

8

2

6

IX-XII teoretic

1

0

1

IX-XII tehnologic

1

0

1
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Colaborare şcoalã –pãrinţi
S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi
insuccesului şcolar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi CJRAE prin
intermediul consilierului şcolar Curaleţ Laura.
S-a realizat informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la atitudinea copiilor lor
faţă de şcoală.
Din analiza mediului intern a rezultat cã 15% din profesorii şcolii considerã cã activitatea de
consiliere şi orientare privind cariera oferitã elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunãtãţit.
Drept urmare a concluziilor trase in urma acestui curs, s-a stabilit ca în perioada anului şcolar
2016-2017, în cadrul şedinţelor cu părinţii se vor completa seturi de chestionare, realizate de către
diriginţi, în funcţie de nevoile claselor, pentru îmbunătaţirea colaborării diriginte-elevi-părinţi.
La începutul anului şcolar 2016-2017 a fost revizuit și aprobat Regulamentul de Ordine
Interioară.
Conform legilor în vigoare şi Regulamentului de Ordine Interioară, accesul în incinta şcolii a
elevilor se face pe bază de uniforma (sacou negru cu garnitură roșie) cu sigla şcolii- semnul
distinctiv al unității de învățământ. Paza unităţii şcolare este asigurată de un gardian, de la firma de
pază și protecție Security management. Conform studiului realizat în luna aprilie 2014, în comuna
Dumbrăveni, ponderea persoanelor plecate la muncă în străinătate este destul de ridicată (25,4%),
așadar educația elevilor/ tinerilor rămâne în grija școlii.

1.4. Priorități la nivel european și național
Context european
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei
în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de
muncă, productivitate şi coeziune socială.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorităţi
interdependente stabilite la nivelul statelor membre:
Creştere inteligentă:
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
Creştere durabilă:
Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice
Creştere inclusivă
Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi social
Context național
Strategia formării profesionale în Romania este armonizată cu Strategia Europa 2020 cu
privire la creştere inteligentă realizabilă prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi inovare
sustenabilă, o creştere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei
precum și o creștere durabilă, prin utilizarea eficientă a resurselor. Cele şapte iniţiative emblematice
definite prin strategie au o puternică conexiune - directă sau indirectă - cu formarea profesională
prin:
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- Creştere inteligentă
1. Agenda digitală pentru Europa;
2. Uniunea de inovare;
3. Tineretul în mişcare;
- Creştere sustenabilă
4. Resurse eficiente pentru Europa;
5. Politici industriale pentru era globalizării;
- Crestere incluzivă
6. Agenda pentru noi deprinderi și ocupaţii;
7. Platforma Europeană împotriva sărăciei.
Strategia formării profesionale în România respectă principiile şi instrumentele europene pentru
cooperare în VET - astfel:
- EQF - European Qualifications Framework/ Cadrul European al Calificărilor
- ECVET- European credit transfer system for VET / Sistemul European de Credite
Transferabile pentru VET
- EQAVET - European Quality Assurance Reference Framework for VET / Cadrul European de
Referință pentru Asigurarea Calităţii în VET.
Strategia formării profesionale în România stabilește în acest context obiective strategice
pentru următorul deceniu, incluzând formarea profesională iniţială (IVET) și formarea profesională
continuă (CVET) - cu viziunea ca sistemele de formare profesională să devină mai atractive,
relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile și flexibile - în raport cu situaţia din 2010.
Strategia Europa 2020 stabileşte ţinte specifice la nivel european pentru educaţie și formare
profesională în funcţie de evoluţia acestor indicatori în perioada de referinţă relevantă, pe baza
cărora fiecare stat membru și-a stabilit propriile ţinte:
Indicatori

Rata de
ocupare
Rata de
părăsire
timpurie a
școlii
Rata
cuprinderii
în
învăţământ
terţiar
Participare în

Perioada de referinţă

Unitate

2005
63.6

2009 2010
2011
63.5
63.3 62.8

19.6

16.6

18.4

%
(30-34 ani)

11.4

16.8

18.1

%

1,6

1,5

1,3

%
(20-64 ani)
%
(18-24 ani)

Ţinta
RO

2012
63.8

2013
63.9

17.5

17.4

17.3

11.3

10

20.4

21.8

22.8

26.7

40

1,4

2

12

15

1,6

2020
70

Ţint
a
EU
2020
75
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LLL
(25-64 ani)
Sursa: Eurostat, actualizare: 15/06/2014

1.5 Priorități și obiective regionale și locale
Contextul regional
Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică
durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o
diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.
Priorităţi:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea ocupării,
accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi
atractivităţii Regiunii Nord-Est.
3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.
4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.
Ţinte vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:
Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o parte dintre
proiectele cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de programare 2014-2020 vor
putea fi finalizate până pe 30.06.2022.
1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de maxim
15% în mediul urban.
2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.
3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.
4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de minim
7%.
Priorităţile locale cu efecte asupra formării profesionale sunt :
1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii
şi a opţiunilor elevilor.
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de
formare continuă.
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
5. Dezvoltarea infrastructu rii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare.

Contextul social
La 1 ianuarie 2015, populaţia judeţului Suceava era de 741749 locuitori, reprezentând 3,3%
din populaţia României şi 18,9% din populaţia regiunii Nord Est.
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Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2015
Total
Femei
(n . pers.) %
România
22279183 51,2
R. Nord-Est
3914518
50,3
Suceava
741749
50,4

Bărbaţi
%
48,8
49,7
49,6

Urban
%
56,4
44,9
43,6

Rural
%
43,6
55,1
56,4

La nivelul anului 2015 , judeţul Suceava are un grad de urbanizare de 43,6%, valoare situată
sub media naţională (56,4%) şi regională (44,9%). Ponderea populaţiei din mediu rural (56,4%), este
semnificativ mai mare faţă de cea naţională (43,6%) .
În judeţul Suceava scăderea numărului populaţiei până în anul 2025 cu 1,5% va fi mai mică
faţă de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) şi naţional (-8,0%).
Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025 pe grupe mari de vârstă - Mii pers. - Tab. 2.18

RO
0-14
15-64
65 şi
peste
NE
0-14
15-64
65 şi
peste
SV
0-14
15-64
65 şi
peste

2005
22648,5
3611,6
15 02,3

2010
22516,0
3443,9
15792 2

2013
22390,9
3388,5
15701,5

2015
22279,1
3304,4
15555,8

2020
20.518,0
2.884,0
14.041,0

2025
19.898,0
2.590,0
13.516,0

2015-2005
Nr.
%
-369,4 -1,6
-307,2 -8,5
-246,4 -1,5

3234,6
3898,7
729,8
2632,2

3279,9
3889,7
695,9
265 ,7

3300,9
3889,9
678,7
2672,6

3418,9
3914,5
656,1
2706,7

3.593,0
3.589,0
579,0
2.441,0

3.793,0
3.513,0
537,0
2.372,0

+184,4
+15,8
-73,7
+74,6

+5,7
+0,4
-10,1
+2,8

536,7
731,0
144,4
484,1

543,1
736,3
137,4
496,3

534,6
739,9
135,7
503,4

551,7
741,7
132,7
505 2

569,0
702,0
118,0
477,0

604,0
695,0
112,0
47 ,0

+15,0
+10,7
-11,7
+21,2

+2,8
+1,5
-8,1
+4,3

102,5

102,6

100,8

103,8

108,0

113,0

+ 1,2

+1,3

Sursa: Anuarul României, INS, date prelucrate
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Fig. 2.2. Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025
Sursa: datele din prognoza INS
Se constată un declin demografic general, prin reducerea populației între 0-14 ani cu 18% în
2025 față de 2005 și creșterea numărului de persoane de peste 65 de ani cu 10% față de 2005.
Soluția scăderii populației școlare la unele licee ar fi inițierea unor programe de formare
continuă pentru adulți.
Scăderea generală a populaţiei şcolare s-a reflectat în scăderea la nivel judeţean a ponderii
elevilor înscrişi în clasa a IX-a liceu şi implicit la liceul tehnologic. (fig. 5.16.).
Începând cu anul școlar 2014-2015 elevii de clasa a VIII-a au putul opta și pentru școala
profesională de 3 ani.
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După cum se observă din figura de mai sus, la învățământul profesional și tehnic cifrele se
mențin constante în ultimii 3 ani școlari (50% din total).

Analizând anul școlar 2014-2015 se constată o scădere a numărului de elevi de la profilul
tehnic (55% față de anul școlar anterior), ca urmare a opțiunii elevilor pentru școala profesională de
3 ani pentru calificări din domeniul mecanică.
Pentru optimizarea ofertei educaţionale şi creşterea atractivităţii sistemului ÎPT se are în vedere
acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu, eliminarea unor paralelisme nejustificate în
scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta elevul şi utilizarea optimă a resurselor
materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei calităţii şi serviciilor.
În anul 2011, sectorul terţiar (serviciile), cu 4512,1 milioane lei, au avut cea mai mare
contribuţie la formarea valorii brute adăugate (49,0% din total). Ramurile incluse în sectorul terţiar,
sunt: comerţul cu ridicata și cu amănuntul, transport, depozitare, informații și comunicații;
intermedieri financiare și asigurări, tranzacţii imobiliare, activități profesionale, științifice și tehnice,
activități de servicii administrative și activități de servicii suport, administraţia publică şi apărare,
asigurări sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, activităţi cultural și
spectacole, reparații de produse de uz casnic și alte servicii..
Pe locul următor, cu 3305,6 milioane lei şi o pondere de 35,9% în produsul intern brut se
situează pe activităţile din sectorul secundar (industria prelucrătoare, industria extractivă, energia
electrică, termică, gaze, apă şi construcţii).
Cea mai mică contribuţie a avut-o sectorul primar, cu 1394,0 milioane lei (15,1%), la aproape
o treime din valoarea realizată în servicii. Sectorul primar include ramurile: agricultură, silvicultură,
pescuit şi piscicultură.
Numărul șomerilor a crescut de la 13176 în septembrie 2013, la 17298 în ianuarie 2014,
pentru ca în septembrie 2014 să scadă la 15684. Scăderea numărului de șomeri se datorează ieșirilor
din șomaj, dar îngrijorător este și faptul că rata șomajului este mai ridicată în rândul tinerilor cu
vârsta cuprinsă sub 25 de ani , fiind de 27,3% apropiată de cea națională 19,7% și europeană 18,6%.
Riscul de șomaj crește și șansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de educație este mai scăzut.
Există tendința de creștere a ponderii în ocupare a populației cu studii superioare și a celor cu
nivel de pregătire liceal și de scădere semnificativă a ponderii cu nivel scăzut de pregătire (cel mult
gimnazial).
Nivelul general de instruire al populației ocupate este mai scăzut decât media pe țară.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaționale să fie de aproximativ 60%. În
17
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cadrul ofertei educaționale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 3
iar 60% pentru calificări de nivel 2.
Obiectivul general al Regiunii Nord – Est este derularea unui proces de creștere economică
durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o
diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României.
Din baza nevoilor identificate şi capitolele de analiză cât şi a elementelor surprinse de analiza
SWOT (PRAI si PLAI) la nivel regional si local au fost propuse următoarele direcţii si ţinte
strategice pentru perioada 2013 - 2020:
Nr.
Denumirea obiectivului
Ţintă
crt.
Scăderea ratei şomajului în rândul
Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare
tinerilor sub 25 de ani raportat la
profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi
1.
total şomeri, de la 27,3 % (2014) la
a opţiunilor elevilor.
15% (2020).
Creşterea ponderii populaţiei cu grad
ridicat de pregătire/calificare (min.
nivelul 3) prin autorizarea ASSED
Creşterea participării la programe de Formare
pentru 10 de programe de formare
2.
Profesională Continuă prin reţeaua IPT .
continuă și evaluare a competențelor
obținute pe cale nonformală și
informală.
Reducerea ratei abandonului la
învăţământul liceal și profesional de
la 4,1% în 2011 la 2% în 2020.
Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
3.
Creşterea ponderii populaţiei cu grad
ridicat de pregătire/calificare 40%
nivelul 4.
Creşterea ratei de participare a
Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în
cadrelor didactice la cursurile de
4.
vederea asigurării calităţii în calitate
formare continuă, cu un ritm de 25%
din total/an şcolar.
Asigurarea dezvoltării infrastructurii
Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în şi dotării pentru un număr de 20 de
5.
vederea asigurării calităţii în formare.
unităţii şcolare ÎPT până în anul
2020.

Obiective locale
Nr.crt.

1.

2

Denumirea obiectivului
Ţintă
Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei Scăderea ratei şomajului în rândul tinerilor
de formare profesională iniţială la sub 25 de ani raportat la total şomeri, de la
cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor 27 % (2013) la 15% (2020).
elevilor.
Diminuarea ratei de părăsire timpurie a
Asigurarea egalităţii de şanse în
şcolii de la 15,89% în 2013 la 12,5% în
formarea iniţială
2020.
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Dezvoltarea resurselor umane din Cresterea ratei de participare a
sistemul ÎPT în vederea asigurării cadrelor didactice la cursuri de formare
3.
continuă, cu un ritm de 20% din total/an
calităţii în formare
şcolar
Realizarea unei pregătiri profesionale la
Dezvoltarea infrastructurii
unităţilor şcolare ÎPT, în vederea nivelul ţărilor din Uniunea Europeană
4.
în cel puţin 40% din unităţile de
asigurării calităţii în formare
învăţământ profesional si tehnic.

Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni, judeţul Suceava este situat în Regiunea
N-E, agendele de lucru ale celorlalte regiuni nu sunt relevante pentru şcoala noastră.
Caracteristicile principale ale localităţii Dumbrăveni sunt:
- potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în comuna Dumbrăveni, cei
mai mulți șomeri s-au înregistrat în luna ianuarie 2010 (151 șomeri), iar cei mai puțini s-au
înregistrat în luna iunie a anului 2011 (44 șomeri). În luna decembrie 2014, numărul șomerilor din
comuna Dumbrăveni era de 126. Se poate observa că numărul acestora este cu 15,6% mai mic
comparativ cu luna decembrie 2010, când s-au înregistrat 106 șomeri.

Comuna Dumbrăveni este amplasată în partea estică a judeţului Suceava, la limita
administrativă a judeţului şi are în componenţa sa două localităţi: satul Sălăgeni şi
Dumbrăveni. Conform recensământului din 2011, comuna avea 7480 de locuitori. În anul
2014, populația comunei Dumbrăveni înregistra o valoare de 9494 locuitori, reprezentând
1,3% din totalul populației județului Suceava, respectiv 0,2% din totalul populației de la
nivelul regiunii Nord-Est. Comparativ cu anul 2008, în anul 2014 populația masculină din
Dumbrăveni a înregistrat o creștere cu 5,1%, iar cea feminină cu 3,9%. Majoritatea sunt
români(95,3%), pentru 0,4% din populație, apartenența etnică este înregistrată de comunitate
romă. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (59,0%), cu o
minoritate de penticostali (31,2%).
Comuna are 12 km de cale ferată, 12 km de drum național, 7 km de drum județean și
aproximativ 50 km de drum comunal.
Limitele acestei comune sunt:
 la nord comuna Siminicea (5 km)
 la sud comuna Vereşti (7 km)
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 la vest satul botoșănean Huțani (7km)
 la est orașul Salcea (5 km)
Harta comunei Dumbrăveni
N

V
E

S

Partea a 2- a – Analiza nevoilor
2.1. Analiza mediului extern
2.1.1. Analiza profilului economic
Studiile arată că economia regională a înregistrat o tendinţă de scădere în ultimii ani. Cu toate
acestea, studiul privind piaţa muncii efectuat pe baza sondajului realizat în rândul întreprinderilor la
nivel regional arată fără îndoială că tendinţa de scădere economică a încetat. Angajatorii prevăd o
rată de creştere a ocupării cu 4,4 la sută într-un an, această rată de creştere fiind mult mai mare
pentru micro-întreprinderi (cu mai puţin de 10 angajaţi). Aceste rezultate pozitive arată că este
momentul potrivit pentru a asigura durabilitatea.
Pentru asigurarea durabilităţii, se recomandă „eforturi susţinute”, ceea ce presupune, în acest
context, o atitudine de disciplină şi dorinţa de a întreprinde eforturile necesare, implicând o serie
largă de factori interesaţi, şi nu în ultimul rând partenerii sociali. Atât patronatele, cât şi sindicatele
trebuie să accepte şi să recunoască responsabilitatea pe care o au de a asigura angajamentul din
partea membrilor lor şi o largă recunoaştere a nevoii de schimbare. Pentru partenerii sociali ar putea
fi utilă organizarea de cursuri de pregătire privind dialogul social, la nivel regional şi local, pentru ca
organizaţiile profesionale să poată face faţă acestor responsabilităţi sporite.
În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii sociali trebuie intensificat, atât
prin măsuri de eficientizare, cât şi printr-o mai strânsă cooperare între fiecare şcoală şi Agenţiile
Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă. Prin astfel de colaborări s-ar putea organiza vizite în şcoli
ale reprezentanţilor AJOFM care să le vorbească elevilor despre nevoile curente de pe piaţa muncii,
despre cum să îşi întocmească un CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre aşteptările
angajatorilor din partea viitorilor absolvenţi.
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În ceea ce priveşte şcolile ÎPT, durabilitatea poate fi asigurată prin extinderea ofertei de cursuri
de formare profesională a adulţilor pentru forţa de muncă actuală. Prin urmare, un accent tot mai
mare trebuie pus pe conceptul de învăţare de-a lungul întregii vieţi.
Repere economice ale zonei Suceava
Considerentele geografice şi istorice au determinat o serioasă rămânere în urmă din punct de
vedere socio-economic a regiunii N-E.
În anul 2010 judeţul Suceava a realizat 17,9% din PIB-ul regiunii Nord Est şi 1,9% din PIBul ţării şi se plasează pe locul trei în cadrul regiunii, după judeţele Iaşi şi Bacău.
În anul 2010, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru aprecierea
gradului de dezvoltare – a fost cu 42,5% mai mic decât media naţională şi cu 6,4% mai mic faţă de
media regională
Pe teritoriul judeţului Suceava, în anul 2010, şi-au desfăşurat activitatea 10242 întreprinderi
din agricultură, industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii. Din total, majoritatea (89,1%) sunt
unităţi cu 0-9 salariaţi, 9,6% sunt unităţi cu 10-49 salariaţi, 1,2% sunt unităţi cu 50-249 salariaţi,
0,1% unităţi mari cu peste 250 salariaţi.
Caracteristicile principale ale economiei judeţului sunt:
- ponderea importantă a industriei, cu trend crescător;
- serviciile – incluzând şi transporturile şi tranzacţiile imobiliare – în creştere mai
puternică decât industria, chiar dacă şi aceasta este pe o pantă ascendentă;
- trend puternic crescător al ponderii construcţiilor;
- suprafaţa agricolă subvalorificată;
- resurse conexe agriculturii montane nevalorificate;
- creşterea numărului de firme şi personalul IMM;
- dinamica încurajatoare a investiţiilor brute şi a investiţiilor străine directe, în mod deosebit
în industria prelucrătoare, urmată de comerţ, transport, depozitare, comunicaţii.

2.1.2. Piaţa muncii
La nivel local se constată că cifra de afaceri are un trend descrescător, existând 120 de
societăți comerciale la o populație activă de aproximativ 2800 de persoane. În plus, toate fírmele
sunt mici deoarece au între 1 și 9 angajați. Din populația activă doar 650 de persoane sunt angajate
la societățile din comună sau la firme din orașul Suceava. Potrivit Institutului Național de Statistică,
în comuna Dumbrăveni, numărul mediu al salariaților a urmat un trend descendent în perioada 20092011, iar începând cu anul 2012 numărul acestora a crescut. Dacă la nivelul anului 2008 în comună
existau 271 salariați, în anul 2014 numărul acestora a ajuns la 267, fiind cu 1,5% mai scăzut.
Distanța de doar 12 kilometri dintre comună și orașul Suceava, poate fi o oportunitate pentru
absolvenții de mecanică și textile în găsirea unui loc de muncă.
Locurile de muncă cel mai frecvent şi cel mai mult oferite, în comună, au fost în meseriile:
vânzător, tâmplar servicii, printre care mecanici auto, zidar, dulgher, șofer utilaje agricole.
Pe plan local piaţa muncii este monopolizată de comerţ, 54% din totalul firmelor din comună
având acest domeniu de activitate, acestea fiind dispuse să angajeze vânzători.
Din chestionarele date partenerilor economici din comună putem concluziona că
aceştia doresc să angajeze la absolvire:


8 absolvenţi de liceu (în comerţ),



10 absolvenţi ai secţiei textile,
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12 absolvenţi ai secţiei mecanică .
Distribuţia firmelor pe domenii de activitate în zona Dumbrăveni
Domeniul de activitate

Nr. Firme

Pondere

Comerţ

65

54%

Servicii

25

21%

Construcţii

10

8%

Agricultură

20

17%

Total

120

100%

În domeniul servicii dezvoltarea există un număr mic de intreprinzători care se ocupă
de prelucrarea lemnului (tâmplărie) şi transporturi, termopane, ateliere şi service auto.
În ultimii ani la nivelul judeţului se observă o descreştere a numărului de şomeri. Se impune
o subliniere a faptului că segmentul de vârstă afectată major de şomaj este cel cuprins între 15-24
ani, urmat de categoria peste 45 ani, la care se înregistrează o tendinţă crescătoare.
Deşi procentul absolvenţilor în structura totală a populaţiei de şomeri este scăzut, ponderea
populaţiei tinere în şomaj rămâne semnificativă. Aceasta demonstrează o capacitate scăzută a
absolvenţilor de a obţine şi de a păstra locurile de munca obţinute.
Pe primul loc din punct de vedere al studiilor sunt cei cu studii de şcoală profesională urmaţi
de cei cu studii medii. Consistenţa unei rate relativ ridicate a şomajului cu lipsurile sau excedentul
de forţă de muncă în anumite sectoare, ocupaţii, reprezintă o caracteristică a perioadei pe care o
traversăm.
Perioada 2013-2020 va fi caracterizată printr-o creştere a decalajului între cererea de forţă de
muncă calificată şi oferta de forţă de muncă. Potrivit studului realizat în luna decembrie 2014 asupra
mediului de afaceri din comuna Dumbrăveni, cei mai mulți agenți economici care își desfășoară
activitatea pe teritoriul comunei intenționează să angajeze personal în următoarele 12 luni (53,8%),
principalele motive fiind dezvoltarea afacerii și creșterea cererii.

Comform studiului realizat în decembrie 2014, cei mai mulți agenți economici cu sediul
social în comuna Dumbrăveni își vând produsele și\sau serviciile la nivel județean (38,5%).
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Conform rezultatelor obținute în urma studiului realizat asupra mediului de afaceri din
comuna Dumbrăveni 76,9 % dintre agenți economici din teritoriu folosesc fondurile proprii ca
principală sursă de finanțare.

2.1.3. Date demografice
In anul 2014, populația comunei Dumbrăveni înregistrează o valoare de 9494 locuitori,
reprezentând 1,3% din totalul populației județului Suceava, respectiv 0,2% din totalul populației de
la nivelul regiunii Nord-Est. Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, populația
comunei prezintă un trend ascendent în perioada 2008-2014. Raportat la anul 2008, populația
comunei Dumbrăveni a crescut cu 4,5% în anul 2014.
Repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă influenţează direct structura de ocupare a forţei
de muncă. Astfel, în comuna Dumbrăveni există o populaţie ocupată preponderent în sectorul
primar (agricultură), restul populaţiei active lucrează la angajatori locali, un număr foarte mic în
oraşele învecinate şi cea mai mare parte sunt şomeri.
La nivelul anului 2014, în comuna Dumbrăveni, existau 41,0% tineri cu vârsta până în 24 ani,
47.5% adulți cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 ani și 11,4% vârstnici de 65 ani și peste.
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În comuna Dumbrăveni, indicile de îmbătrinire demografică este de 2,2%, ceea ce arată
faptul că populația nu este îmbătrinită. Acest indicator reprezintă capacitatea sau incapacitatea unei
comunități de a se regenera demografic. Față de media națională care pentru acest indice este de 1,
în comuna Dumbrăveni se înregistrează o valoare mai ridicată.
Structura pe sexe a populaţiei comunei Dumbrăveni, arată o repartizare echilibrată a
populaţiei, 50,8% din populaţia totală a comunei este reprezentată de bărbați, iar 49,2 % femei.
Din cele 2598 persoane active ale comunei Dumbrăveni 31,81% sunt ocupate din care
67,93% bărbaţi şi 32,06% femei (sursa - recensământul populaţiei de la Centrul de Statistică).
În perioada de timp 2013-2023 la nivelul comunei Dumbrăveni se estimează creşterea
populaţiei de vârstă şcolară 15-19 ani.
Evoluţia populaţiei şcolare în perspectiva anului şcolar 2020
2013
Comuna
Dumbrăveni

2018*

2023*

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

10-14 ani

15-19 ani

15-19 ani

418

628

422

418

628

418

* - estimare

2.1.4. Cererea de competenţe
În urma interviurilor şi discuţiilor cu principalii furnizori de locuri de muncă locali s-a ajuns
la concluzia că angajatorii preferă persoane care posedă un nivel superior al competenţelor tehnice şi
abilităţilor cheie.
Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au abilităţi
care ştiu să utilizeze calculatorul şi au cunoştinţe de limbi străine.
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Îngrijorător este faptul că mulţi dintre angajatori preferă totuşi tineri cu experienţă în
domeniu şi de preferinţă cu recomandare de la foşti angajatori ceea ce duce la scăderea şanselor
noilor absolvenţi. Dintre angajați calificați ai agenților economici din comuna Dumbrăveni, 38,6 %
au studii generale, 34,1% au studii liceale, iar 27,3% au studii superioare.

2.1.5. Parteneri actuali şi potenţiali
Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu”Dumbrăveni desfăşoară activităţi de parteneriat astfel:
 Parteneriate cu agenţi economici;
 Parteneriate cu alte unităţi şcolare;
 Parteneriat cu Asociația de părinți În sprijinul educației


Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii : IŞJ, CCD, Consiliul Local, Primărie,
AJOFM, Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Psihopedagogică, ş.a

2.1.6. Activităţile celorlalte şcoli din zonă
Observaţiile fac referire doar la profilurile specifice Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu”
Dumbrăveni.
Învăţământ de stat:
1. Industrie textilă şi pielărie:
 Colegiul Tehnic„Mihai Băcescu” Fălticeni, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus,
Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Liceul Tehnologic ”Tomșa Vodă” Solca, Grupul Şcolar “
Oltea Doamna” Dolhasca, Liceul Tehnologic “Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul
Tehnic “ Laţcu Vodă” Siret, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Liceul Tehnologic Cajvana.
2. Mecanică:
 Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Colegiul
Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, Liceul
Tehnologic ”Tomșa Vodă” Solca, Liceul Tehnologic “Alexandru cel Bun” Gura Humorului,
Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Liceul Tehnologic “Laţcu Vodă” Siret, Colegiul Tehnic
Rădăuţi, Liceul Tehnologic Nr. 1 Câmpulung Moldovenesc, Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni,
Liceul Tehnologic ”Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, Liceul Tehnologic „Andronic Motrescu” Rădăuţi,
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Liceul Tehnologic Cajvana, Liceul Tehnologic “ Oltea
Doamna” Dolhasca.

2.2. Analiza mediului intern
În anul şcolar 2015- 2016 au fost înscrişi 1696 elevi în ciclul primar, gimnazial, liceal, școala
profesională şi 156 de adulţi la frecvență redusă. În anul școlar 2015 – 2016, unitatea școlară a fost
vizitată de experții ARACIP pentru evaluarea periodică, primind calificativul de FOARTE BINE, la
toate segmentele analizate mai jos.

2.2.1. Predarea şi învăţarea
Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei
catedre. Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre,
întocmind un raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele:
PUNCTE TARI:
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 Profesorii dovedesc o bună cunoastere a curriculumului si isi adaptează strategiile de predare
învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, nevoile elevilor, rezultatele la
testele iniţiale şi de progresul elevilor (sursa: planificările semestriale, portofoliile profesorilor)
 S-au stabilit programe ferme pentru reactualizarea cunoştinţelor pe baza rezultatelor la testele
predictive (dovezi: rapoarte catedre);
 75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);
 Majoritatea profesorilor folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor);
 Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale
comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor);
 Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în
proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de
asistenţe la lecţie).
 Promovabilitate, 99% la testele naționale, 63% la examenele de bacalaureat şi 100% la
examenele de competenţe la filiera tehnologică (sursa: statisticile şcolii);
 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice,
participarea la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa:
portofoliile profesorilor);
 Profesorii desfăşoară programe de pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă,
pentru olimpiade şi concursuri şcolare şi pentru examenele de absolvire - bacalaureat,
competenţe profesionale (sursa: chestionare elevi, portofolii profesori)
 75% dintre elevi acordă calificativul foarte bine si bine pentru gradul de implicare al cadrelor
didactice în procesul de predare, (sursa- chestionare elevi);
 70% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul
cadrelor didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi);
PUNCTE SLABE:
 Motivaţia scăzută a elevilor pentru învăţare şi lipsa de interes pentru pregătirea profesională
datorită “mirajului” muncii în străinătate şi a câştigului imediat fără a urma calificările în care sau pregătit (sursa: rapoarte catedre).
 Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi:
rapoarte catedre);
 Datorită programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii,
predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative;
 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din
cauza orarului deja încărcat al acestora;
 Slaba colaborare a familiei cu şcoala, nesupravegherea elevilor datorită faptului că mulţi părinţi
sunt plecaţi în străinătate (sursa: dosarele diriginţilor, consilierul școlar)
MĂSURI:
 Implementarea curriculumului şcolar bazat pe formarea celor opt competenţe cheie ale Uniunii
Europene;
 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare
pe baza testelor iniţiale;
 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor,
abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev;
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 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici;
 Utilizarea mijloacelor moderne de predare şi a resurselor materiale din dotare, pentru a creşte
atractivitatea şi interesul elevilor pentru lecţii.
 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea
motivaţiei învăţării;
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială
mai bună;
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii
absenteismului si prevenirii abandonului.
 Antragerea unui număr mai mare de elevi la concursurile scolare prevăzute in programul
naţional al activităţilor scolare formale si nonformale.

2.2.2. Materiale şi resurse didactice
PUNCTE TARI:
 5 laboratoare de informatică dotate cu 100 de calculatoare conectate în reţea şi la internet care
asigură instruirea elevilor conform programelor specifice;
 3 biblioteci şcolare dotate cu peste 10000 de cărţi şcolare;
 Reabilitarea Școlii Primare nr. 2 și amenajarea grupurilor sanitare, cu montarea centralei
termice;
 Reabilitarea Corpului B și amenajarea grupurilor sanitare, cu montarea centralei termice;
 Se vor investi 21 miliarde lei pentru reabilitarea Corpului A, clădirea principală a şcolii,
montarea de centrale termice;
 Se derulează proiectul de de construire a unei extinderi pentru amenajarea grupurilor sanitare,
și montarea centralei termice la Școala Primară nr. 1
 S-au achiziţionat mijloace didactice moderne: videoproiectoare, ecrane, fleep-charturi, laptopuri pentru fiecare catedră;
 Existenţa cabinetelor de limba română, limbi moderne, biologie, mecanică dar şi a
laboratoarelor de: chimie, fizică, biologie, istorie, matematică, informatică.
PUNCTE SLABE:
 Sala de gimnastică este neîncăpătoare și insuficientă pentru nr. mare de elevi;
 Atelierelor de mecanică şi textile trebuie dotate cu maşini şi utilaje moderne;
 Lipsa unui spațiu potrivit pentru centrul de documentare şi informare.
MĂSURI:
 Atragerea şi utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente si
aparatură necesare în ateliere, laboratoare şi cabinete;
 Elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor structurale oferite de către Uniunea
Europeană între 2014 – 2020, pentru amenajarea unei sălii de sport moderne (proiect inițiat de
Primăria Dumbrăveni) și dotarea atelierelor de textile și mecanică.
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2.2.3. Rezultatele elevilor
PUNCTE TARI:
 Promovabilitate de 71% la evaluarea națională în anul școlar 2015-2016 ;
 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat din 2016 a fost 65,38% ;
 Promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic în ultimii trei
ani a fost 100%;
 Implicarea elevilor de liceu în activităţi extracurriculare;
 În ultimii patru ani, la nivelul liceului, învăţământ de zi, nivelul abandonului şcolar a fost
scăzut, sub 2%;
 Număr mic de medii la purtare sub 8 atât la liceu teoretic cât și tehnologic;
PUNCTE SLABE:
 Absenteismul elevilor este mare, cu precădere la clasele de liceu, 5,19% pe școală, iar la
clasele terminale 4,38% (sursa: evidenţele şcolii privind absenţele);
 Lipsa de interes a elevilor pentru implicarea în activităţi extracurriculare;
 Motivaţia scăzută a elevilor pentru propria formare profesională;

2.2.4. Consilierea şi orientarea școlară oferită elevilor
PUNCTE TARI:
 Implicarea diriginţilor şi celorlalte cadre didactice în consilierea şi orientarea elevilor
 Existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : angajatori
locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul Local, USV pentru a furniza consiliere
şi orientare privind cariera;
 Existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare profesională și activitatea consilierului școlar;
 Absolveţii clasei a VIII-a au posibilitatea de a urma şcoala profesională de 3 ani la cele două
specializări: lăcătuș mecanic prestări servicii și confecționer produse textile.
 60% dintre elevii apreciază ca foartă bună colaborarea cu dirigintele şi psihopedagogul şcolar în
privinţa orientării şcolare;
 73% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;
 70% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de
colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei (
sursa: chestionar părinţi).
PUNCTE SLABE:
 Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala;
 Lipsa de interes a unor elevii pentru o orientare reală bazată pe aptitudinile lor, ci mai mult pe
influenţa părinţilor sau a anturajului;
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MĂSURI
 Consolidarea parteneriatului profesor-elev-părinte pe coordonate reale si de interes reciproc şi
implicarea părinţilor în actul de formare a elevilor printr-o colaborare informală temeinică.
 Încheierea de parteneriate cu organizaţii şi asociaţii nonguvernamentale care să ne sprijine în
activităţile extraşcolare, financiar şi logistic;
 Multiplicarea activităţilor de promovare a ofertei educaționale a şcolii.

2.2.5. Calificări şi curriculum
Curriculumul utilizat de unitatea noastră este:
Nr.
crt.
1.

Nivel/Clas

Filiera

Profil/Domeniu

Specializare/
Calificare

Primar

OMECI
5198/01.11.2004

Gimnaziu

OMECI
5097/09.09.2009

2.

3.

Liceu
Ciclul
inferior şi
superior

Teoretică

Liceu
Ciclul
inferior

LiceuCiclul
superior

Real/Uman

Toate
specializările

OMECI
3410/16.03.2009
OMECI
5099/09.09.2009

Tehnologică Industrie textile
şi pielărie
Mecanica

Toate
specializările

OMECI
3411/16.03.2009
OMECI
4857/31.08.2009
OMECTS
3081/27.01.2010
OMECTS
4463/12.07.2010

Tehnologică Industrie textile
şi pielărie/
Mecanică

Toate
specializările

OMECI
3412/16.03.2009
OMEC
3172/30.01.2006

Școala
Tehnologică Industrie textile
profesional
şi pielărie/
ă de 3 ani –
Mecanică
clasa a IX-a
si a X-a

Toate
specializările

OMEN
3152/24.02.2014
OMEN
4437/29.08.2014

.

5.

6.

Ordin
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7.

Școala
Tehnologică Industrie textile
profesional
şi pielărie/
ă de 2 ani –
Mecanică
clasa a XI-a

Toate
specializările

OMECTS
3168/03.02.2012
OMECTS
4681/29.06.2012
OMEN
4353/25.07.2013

La nivelul instituţiei de învăţământ, se stabilesc Curriculumul în Dezvoltare Locală
(C.D.L) şi Curriculumul la Decizia Şcolii (C.D.Ş.) în funcţe de nevoile elevilor, specificul şcolii şi
cerinţele pieţei muncii. Conform datelor prognozate în PRAI si PLAI, planul de şcolarizare cuprinde
următoarele specializări şi calificări profesionale:

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016 – 2017
Învăţământ de zi:
Clasa pregătitoare: 5 clase;
Primar I- IV : 21 de clase;
Gimnaziu V – VIII: 21 de clase;
I. Filiera teoretică:
• Profilul real, specializarea: matematică – informatică (4 clase);
• Profilul umanist, specializarea: filologie (8 clase);
II. Filiera tehnologică:
• Profil tehnic, specializările:
- tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii (4 clase);
• Şcoala profesională cu specializările:
- confecționer produse textile (2 clase);
- lăcătuș mecanic prestări servicii (3 clase)

Învăţământ frecvenţă redusă:
• Filiera teoretică: profilul uman, specializarea: filologie (3 clase);
2.2.6. Analiza portofoliului de produse
Nr.
c t

Domeniul/
Specializare

Argumente

Strategii
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1

2

Confecționer
produse textile
„CASH CAW”

Tehnician
mecanic pentru
întreţinere şi
reparaţii
„CASH CAW”

- acoperă un segment mare de piaţă
dintr-un sector de activitate aflat în
creştere în zonă, ținta ofertei fiind de
8 – 10% până în 2020; (sursa - PLAI);
- domeniu de activitate cu
tradiţie la noi în liceu, având o
bogată experienţă în pregătirea
forţei de muncă, cu diferite
nivele de calificare;
- solicitarea din partea elevilor este
constantă şi nu necesită promovare
intensă mare (sursa-opţiunile elevilor
la înscrierea în clasa a -IX- a).

- menţinerea numărului
actual de clase;
- investiţii pentru dezvoltarea bazei materiale în
domeniul textil;
- lărgirea segmentului de
piaţă
deservit
prin
dezvoltarea parteneriatelor
şi formarea adulţilor.

- existenţa în şcoală a personalului
didactic titular calificat în domeniul
mecanic (sursa –fişa de încadrare).
- lipsa concurenţei altor unităţi
şcolare pe acestă specializare;
- solicitarea elevilor pentru această
specializare este constantă;
- ținta pentru oferta acestei
specializării este de 24 – 26% până în
2020 față de 24% cât este în prezent,
deci se constată o memținere a cererii
cu o ușoară creștere în anii următori;

- menţinerea numărului
actual de clase la liceu
tehnologic;
- lărgirea segmentului de
piaţă
deservit
prin
dezvoltarea parteneriatelor
şi formarea adulţilor.

2.2.7. Asigurarea calităţii

Oferta educaţională din domeniul învăţământului liceal şi a şcolii profesionale este
caracterizată prin eficacitate şi calitate. Participanţii la procesul de învăţare alături de ceilalţi factori
interesaţi contribuie la atingerea standardelor cerute şi a rezultatelor solicitate.
În vederea asigurării calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2016-2017 sunt în
conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii,
membrii personalului au fost informaţi şi s-a constituit Comitetul pentru asigurarea calităţii şi
planificarea activităţilor specifice prin elaborarea Planului operaţional privind asigurarea calităţii şi a
Planului operaţional privind implementarea instrumentelor pentru managementului calităţii.

o
o
o
o
o

În acest scop se realizează următoarele activităţi:
Constituirea comisiei şi distribuirea sarcinilor de lucru;
Elaborarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei de Evaluare si Asigurare a Calităţii;
Întocmirea raportului de evaluare internă si transmiterea lui către ISJ Suceava, ARACIP;
Întocmirea Planului de îmbunătăţire;
Întocmirea Planului de Acţiune al CEAC;
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o Elaborarea documentelor programatice ale CEAC-ului;
o Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevii claselor a V-a gimnaziu, a IX-a liceu;
o Evaluare iniţială a elevilor (unde este cazul) şi centralizarea pe discipline de studiu;
o Încheierea unor protocoale de parteneriat cu: unităţi de învăţământ, agenţi economici si alte
organizaţii;
o Informarea întregului personal, a elevilor si a celorlalţi beneficiari ai serviciilor oferite de
unitate,în ceea ce priveşte scopurile autoevaluării, aria de cuprindere, cum se va realiza
autoevaluarea şi termenele;
o Întocmirea şi afişarea graficelor de asistenţă la ore;
o Observarea lecţiilor şi completarea fişelor de observare;
o Monitorizarea portofoliilor cadrelor didactice (disciplina şi dirigenţie);
o Monitorizarea portofoliilor elevilor;
o Monitorizare frecvenţei elevilor şi aplicarea sancţiunilor conform ROI;
o Monitorizarea completării cataloagelor şcolare;
o Monitorizarea progresului şcolar;
o Completarea formularelor de monitorizare internă privind implementarea principiilor calităţii;
o Informări periodice în Consiliul de administraţie şi în Consiliile profesorale, cu privire la
acţiunile CEAC;
o Selectarea, păstrarea şi verificarea materialelor şi dovezilor;
o Punerea la dispoziţia personalului a unei documentaţii suficiente şi actualizate privind sistemul
calităţii instituţiilor de învăţământ;
o Aplicarea de chestionare elevilor, cadrelor didactice, părinţilor, agenţilor economici pentru
cunoasterea gradului de satisfacere a beneficiarilor;
o Acţiuni de promovare a şcolii la nivelul tuturor şcolilor gimnaziale din localitate şi din zonă;
o Verificarea documentelor oficiale.

2.3. Resurse fizice și umane
2.3.1. Resurse fizice
În administrarea şcolii există următoarele clădiri:
 Şcoala centru formată din Corpul A – gimnaziu și liceu ; Corpul B – ateliere și bibliotecă
Corpul C – clase primare;


Şcoala nr, 1 - cu clase primare;



Şcoala nr. 2 - cu clase primare;



Şcoala Sălăgeni - cu clase primare;
Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:



Şcoala centru :- săli de clasă - 23 ;
- laboratoare – 5, din care: 1 fizică, 1 chimie, 1 biologie , 2 informatică;
- cabinete – 6, din care: 1 matematică , 2 limba română , 1 limbi străine ;
1 istorie; 1 mecanică.
- ateliere şcolare - 2 din care: 1 mecanică , 1 textile ;



Şcoala nr. 1 : - săli de clasă - 3



Şcoala nr. 2 : - săli de clasă - 4



Şcoala Sălăgeni : - săli de clasă – 2
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Localuri de şcoală – 6
LICEUL CENTRU

- CORP A

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2

ŞCOALA CU CLS. PRIMARE- CORP C

ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1

Săli de clasă – 34 din care:
 Laborator chimie – 1
 Laborator fizică – 1
 Laborator biologie – 1
 Cabinet de română –2
 Cabinet de limbi străine – 1
 Cabinet de istorie – 1
 Cabinet de matematică – 1
 Cabinet de informatică – 5
 Cabinet mecanică - 1
Total cabinete şi laboratoare – 14
Ateliere pentru liceu tehnologic –
2
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Alte spaţii:
 Cabinet director – 2
 Cancelarie – 5
 Secretariat – 1
 Administraţie – 1
 Contabilitate -1
 Cabinet psihopedagog – 1
 Atelier de întreţinere – 1
 Bibliotecă – 4
 Anexe – 3
 Terenuri de sport - 3
 Grupuri sanitare – 12
 Magazii – 5

Săli de clasă

Ateliere
Domeniul

Nr.
elevi

Primar

561

Gimnazial

538

Liceu

383

Liceu tehnologic
și
școală 132
profesională
TOTAL ELEVI

Supr.(m2)

m2 / elev

Supr.(m2)

m2 /

lev

1633
0,96
324

1,33

1614

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2016-2017:
- 100 de calculatoare la toate unităţile conectate la internet ;
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- 11 laptopuri;
- 7 videoproiectoare;
- 2 laboratoare AEL modern echipat cu 25 calculatoare, server şi 2 imprimante fiecare;
- 24 de calculatoare , 3 servere, 3 imprimante la şcolile din comună;
- xerox-uri la toate unităţile şcolare.

2.3.2. Resurse umane


Personalul şcolii este format din 98 cadre didactice ;

 Dintre cadrele didactice: 2 au doctorat, 42 au gradul didactic I, 26 gradul didactic II, 18
definitivat şi 10 sunt debutanţi;
 100% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat,
prestând servicii de calitate;


100% gradul de acoperire a posturilor existente pentru personalul administrativ.

2.4. Analiza SWOT
Puncte tari
 Încadrarea cu cadre didactice calificate, 68% au gradul didactic I şi II;
 Promovarea strategiilor moderne în abordarea actului învăţării;
 Implementarea proiectului european ERASMUS + Dezbateri competitive și teatru creativ
 Integrarea profesională şi socială a unui număr mare de absolvenţi;
 Existenţa unui număr mare de elevi participanţi la concursurile şi olimpiadele şcolare
 Valorificarea interesului local pentru integrarea şcolii în comunitate;
 Cuprinderea şcolii într-un program de reabilitare în curs de finalizare ;
 Rezultate bune şi foarte bune obţinute de elevi la examenele naţionale (competenţe
profesionale şi bacalaureat );
 Numărul mare de cadre didactice participante la activităţi de formare continuă;
 Iniţierea şi derularea unor programe şi proiecte educative şi extraşcolare proprii;
 Colaborarea bună cu autorităţile locale şi judeţene în realizarea unor activităţi
educative, asigurarea resurselor financiare necesare, asigurarea securităţii în şcoli ş.a.
Puncte slabe
 Reticenţa faţă de nou şi rezistenţa la schimbare constatate în rândul unor cadre didactice ;
 Evaluarea subiectivă şi inconsecventă;
 Înregistrarea unor rezultate slabe şi de dificultăţi în pregătirea elevilor;
 Absenteismul şi abandonul şcolar în rândul elevilor ;
 Comunicarea uneori ineficientă între părinţi şi şcoală, implicarea insuficientă a Consiliului
Reprezentativ al Părinţilor în viaţa şcolii;
 Subfinanţarea activităţilor de învăţământ de către Consiliul local;
 Mobilizarea dificilă a resurselor extrabugetare;
 Motivarea slabă a agenţilor economici pentru susţinerea segmentelor corespunzătoare de
formare.
Oportunităţi
 Accesul la informaţie, participarea la 2 programe POSDRU- Activi. Pentru viață! și Acces la
succes!
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 C.D.Ş – din perspectiva particularizării actului învăţării;
 Strategiile privind asigurarea calităţii, crearea mişcării pentru educaţie;
 Programele de formare a cadrelor didactice ( propuse de M.E.C.S; programe locale propuse
de USV şi C.C.D. Suceava;
 Programele europene de parteneriat educaţional, şi cele de certificare a competenţelor
(lingvistice - pentru limbi moderne , TIC ; etc.)
 Comunicare/ interrelaţionare/ multiculturalitate;
 Parteneriatul local, regional;
 Colaborarea cu mass-media în vederea popularizării rezultatelor elevilor.







Ameninţări
Motivarea/stimularea mediocră a cadrelor didactice prin politicile salariale curente;
Deteriorarea mediului socio-economic, familial; diminuarea interesului/capacităţii familiei
de a susţine pregătirea şcolară a copiilor;
Numarul tot mai mare de elevi rămaşi singuri sau în grija bunicilor, deoarece parinţii sunt
plecaţi la muncă în străinătate;
Sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
personalului didactic;
Instabilitatea economică, creşterea ratei somajului;

 Necunoaşterea sau neînţelegerea corectă a legislaţiei în vigoare, în permanentă schi.

2.5. Rezumatul aspectelor principale care necesită dezvoltare


Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele cheie ale U.E.;



Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ;



Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;



Dezvoltarea unui parteneriat comunitar la standarde europene;



Integrarea elevilor cu nevoi speciale;



Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;



Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;



Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională;



Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2016 la nivelul anului 2007;



Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii
( programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere);



Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate;



Implicarea unităţii şcolare în accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea
unor proiecte comunitare la nivel naţional şi internaţional;



Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi
programe;



Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi valorilor
şcolii;



Consilierea părinţilor.
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OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENII FUNCŢIONALE
DOMENIUL

OBIECTIVE SPECIFICE

MANAGEMENT

1.Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentelede analiza şi diagnoză a
sistemului, proiectareamanagerială anuală/ semestrială, aplicarea hotărârilor Consiliului de Administraţie al şcolii ;
2.Eficientizarea activităţii comisiilor din şcoală prinaplicarea unor proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate;
3.Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală.

CURRICULUM

1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern, centrat pe elev,având ca finalitate dobândirea competenţelor
cheie europene;
2.Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară,educaţie formală şi nonformală;
3.Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională;
4.Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din grupuri sociale dezavantajate;
5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică,opţiunile elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa
muncii.

RESURSE

1.Asigurarea accesului personalului dinşcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi
adaptării acestuia la cel european;
2.Aplicarea corectă a prevederilor legaleprivind încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic de predare calificat, auxiliarşi
nedidactic, în contextul lărgirii autonomiei politicilor de personal;
3.Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia;
4.Modernizarea bazei didactico-materiale în acordcu standardele europene.

RELAŢII
COMUNITARE

1.Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilorce le revin în activităţile şcolii;
2 Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în poiectele educaţionale din şcoli;
3.Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale;
4.Asigurarea consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli prin colaborarea cu alte şcoli /ISJ, cu scopul
accesării de fonduri europene.
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PARTEA a III –a – PLANUL OPERAŢIONAL
3.1. PLAN DE ACȚIUNE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

PRIORITATEA I - ASIGURAREA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎN FORMAREA INIȚIALĂ A ELEVILOR

OBIECTIVE:
 Asigurarea condițiilor de dezvoltare personală și profesională a elevilor
 Promovarea educației incluzive și asigurarea șanselor egale la educație
ŢINTE:
 Cresterea cu 1% a absolvenților de liceu teoretic și tehnologic, care promovează bacalaureatul în 2017 față de 2016 (65,38 %),
până la valoarea de 69% în 2020
 Elaborarea și implementarea strategiilor de învățare pentru a răspunde stilurilor individuale de învățare, nevoilor, abilităților și gradului de
motivare a fiecărui elev

 Promovarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate şi alimentaţie sănătoasă, cultură, cultură civică,
antreprenorială şi tehnologică, sport) de către personalul școlii pe tot parcursul anului școlar 2016-2017
CONTEXT:
În Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni s-a constatat că învață elevi ce provin din mediul rural, băieți și fete, cu
apartenentă etnică și religioasă diferită. Elevii cu nevoi speciale au fost identificați la începutul anului școlar și s-au elaborat programe
de integrare școlară. Cadrele didactice din școală sunt preocupate de aplicarea metodelor de învățare centrate pe elev și integrarea
elevilor cu nevoi speciale/ aparținând unor grupuri vulnerabile în activități școlare și extrașcolare.
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Acţiuni pentru
atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se
întâmple?)
1.1. Identificarea elevilor
cu cerințe speciale /
aparținând unor grupuri
vulnerabile

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri:

Monitorizare
si evaluare

Numărul de elevi care
au nevoie de adaptare
curriculara

15 octombrie
2016

Consilierul
școlar
Diriginții

Profesori de
la clasă
Secretariat

Tabele cu elevi Aplicarea cadrului
legal, precum şi a
cu nevoi
documentelor UE
speciale

1.2. Elaborarea de
programe
de
curriculum
adaptat
pentru elevii cu CES/
aparținând unor grupuri
vulnerabile şi a unor
programme speciale de
integrare în mediul
şcolar şi social
1.3.Stabilirea nivelului
de pregătire al elevilor
prin intermediul testării
inițiale

Asigurarea condiţiilor
optime pentru
integrarea elevilor cu
CES

1 noiembrie
2016

Consilierul
școlar
Cadrele
didactice

CJRAE
Primăria
Dumbrăveni
prin
asistentul
social

Programe
școlare
adaptate
Proiecte
educaționale

Aplicarea testelor
inițiale la toate clasele
și disciplinele
Realizarea rapoartelor
specifice la nivelul
fiecărei comisii în
termenul stabilit

1 octombrie
2016

Profesorii de
la clase
Coordonator
CEAC

Responsabilii
comisiilor
metodice

1.4.Stabilirea stilurilor de
învățare ale elevilor

Elevii claselor a V-a și 15 noiembrie
a IX-a vor completa
2016
chestionarele privind
identificarea stilurilor
individuale de

Diriginții
Consilierul
școlar

Coordonator
CEAC

Teste inițiale
portofolii
profesori,
comisii
metodice
planuri de
măsuri/operați
onale la nivel
de comisii
metodice
Rapoarte
statistice pe
clase și la
nivelul școlii
privind

1 noiembrie
2016

Precondiţii şi
riscuri

privind formarea
profesională iniţială.
Lipsa experinţei în
aplicarea stategiilor
didactice de
predare – învăţare
conform stilului
propriu de învăţare
a elevilor cu CES
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1.5. Elaborarea si
implementarea
strategiilor de învățare
pentru a răspunde
stilurilor individuale de
învățare, nevoilor,
abilităților si gradului de
motivare a fiecărui elev:
-programe speciale de
recuperare pentru elevii
cu nivel scăzut al
pregătirii inițiale
1.6. Organizarea şi
participare la activităţi
extraşcolare si
extracurriculare în
cadrul programului
,,Şcoala altfel - Să ştii
mai multe, să fii mai
bun!”

învățare.
La celelalte clase
tabelele
vor fi reactualizate
Toti elevii identificați
prin testele inițiale,
vor
beneficia de programe
speciale de pregătire

Totii elevii capabili de
performanta vor
beneficia de programe
de pregatire
suplimentară
Organizarea/
participarea fiecărui
cadru didactic la
minim două activităţi
în care vor fi abordate
teme legate de
educaţie pentru
sănătate şi alimentaţie
sănătoasă, cultură
civică, antreprenorială
şi tehnologică, sport.

stilurile de
învățare

1 decembrie
2016

Februarie –
martie 2017

Cadre
didactice

Cadre
didactice
Consilier
educativ

Responsabilii
comisiilor
metodice

Asociația de
părinți -În
sprijinul
educației
Primăria
Dumbrăveni

Rapoarte
statistice pe
clase și la
nivelul școlii
privind elevii
capabili de
performanță

Programe de
pregătire
suplimentară
Programul
activităților
,,Şcoala
altfel- Să ştii
mai multe, să
fii mai bun!”

Lipsa spaţiilor de
învăţământ
datorită
programului în
două schimburi.

Orarul specific
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PRIORITATEA II- PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABSENTEISMULUI, A ABANDONULUI ŞCOLAR ȘI PREVENIREA
FENOMENULUI DE VIOLENȚĂ
OBIECTIVE
Identificarea elevilor care prezintă riscul de abandon şcolar și tendința de a manifesta violență
Dezvoltarea parteneriatului activ școală- familie- comunitate
ŢINTE:
 Monitorizarea lunară a frecvenței elevilor și a cauzelor abaterilor disciplinare
 Reducerea ratei de abandon școlar cu 0,3% pe an, până la nivelul de 4% în 2020
 Consilierea elevilor cu risc de abandon școlar și cu tendință de violență
CONTEXT:
Din analiza internă efectuată la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni s-a constatat că în anul 2016, rata de abandon
şcolar la elevii de liceu a fost de 5,19%, iar la elevii din clasele terminale de 4,38% (din diferite motive). Se impune o colaborare
strânsă în cadrul parteneriatului activ școală- familie - comunitate, pentru a diminua acest fenomen. Cu sprijinul reprezentanților
Postului de poliție Dumbrăveni ne dorim reducerea ratei de abandon școlar cu 1% pe an.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume
trebuie să se întâmple?)

2.1.Identificarea
elevilor care prezintă
riscul abandonului
şcolar

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la Persoana/
care vor fi
persoane
finalizate
responsabile

Realizarea unor tabele
Lunar
nominale cu elevii care
prezintă pericolul de
abandon școlar din
diferite motive (probleme
materiale şi financiare,
dezinteresul elevului
pentru învăţătură, lipsa
supravegherii părinţilor,
etc.)

Director
adjunct
Consilierul
educativ
Diriginții

Parteneri:

Monitorizare
si evaluare

Precondiţii şi riscuri

Consilier
școlar
Postul de
poliție
Dumbrăveni
Familia

Program
Consilier
școlar

Respectarea cadrului
juridic privind
asigurarea egalităţii
de şanse in formarea
iniţială pentru
reducerea gradului
de părăsire timpurie
a şcolii
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2.2.Aplicarea de
chestionare în vederea
stabilirii cauzelor
absenteismului ridicat
şi abandonului şcolar
Identificarea elevilor cu
tendință de violență

Identificarea
elevilor cu
frecvență sporadică și
tendința de abandon și
întocmirea unei baze
de date privind cauzele
absenteismului și
abandonului şcolar

Octombrie
2016

2.3.Monitorizarea
prezenţei lunare la
programul şcolar al
elevilor
2.4.Consiliere specială
pentru elevii care
prezintă riscul
abandonului şcolar și
tendința de a manifesta
violență

Scăderea numărului de
absenţe nemotivate

Lunar până
în iunie
2017

Consilierea elevilor cu
un număr mai mare de
40 de absenţe şi a
elevilor cu abateri
disciplinare
Rezolvarea cazurilor
care necesită asemenea
intervenţii

Lunar

2.5. Parteneriat încheiat
cu Poliţia Dumbrăveni
Organizarea şi
desfăşurarea de
acţiuni în parteneriat
în scopul susţinerii şi
reintegrării şcolare şi
sociale a elevilor ce
au săvârşit acte

Minim 2 întâlniri
2016-2017
semestrial
Rezolvarea cazurilor
Semestrial
care necesită intervenţia
Poliţiei

- CEAC
- Comisia
pentru
monitorizare
a frecvenţei
-Comisia
pentru
combaterea
violenţei
Directori adj.
Consilierul
educativ
Diriginții
Consilierul
școlar
Diriginții

Consilier
școlar

Analiza
- Lipsa interesului
chestionarelor pentru educaţie a
elevilor
Situație
statistică

Părinţii
Familia

Registrul de
absențe
Statistici
secretariat
Program de
consiliere
individuală
Lectorate cu
părinții

Directorii
Consilierul
educativ
Diriginții

Poliţia
Dumbrăveni

Poliția
Dumbrăveni
Familia

Parteneriat
încheiat

- Lipsa interesului
pentru educaţie a
elevilor
- Interes scăzut al
părinţilor pentru
educaţia copiilor
- Lipsa metodelor
şi instrumentelor
de lucru
- Lipsa interesului
părinţilor pentru
educaţia copiilor
- Elevi cu părinţi
plecaţi în străinătate
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infracţionale, abateri
disciplinare, abandon
şcolar, absenteism
ridicat etc.
2.6. Organizarea şi
desfăşurarea de acţiuni
educative extraşcolare
în care să fie antrenaţi
şi elevii aflaţi în situaţie
de risc.
2.7. Sprijinirea elevilor
prin acordarea de ajutor
financiar

2.8.Comunicarea cu
familiile elevilor cu
probleme de frecvenţă
şi de integrare
şcolară.Vizitarea
acestora

Programul activităților
extrașcolare

Lunar

Directorii
Consilierul
educativ
Diriginții

Asociația de
părinți -În
sprijinul
educației

100% beneficiari
’’Bani de liceu’’ din
dosare depuse
80% beneficiari
’’Bursă profesională’’
din totalul elevilor de
la școala profesională
Beneficiari ai altor
tipuri de burse/ sprijin
financiar
Încheierea de
parteneriate (în formă
scrisă) cu părinţii
elevilor
Program de audiente cu
părinții
Minim 2 întâlniri cu
părinții pe an

Lunar

Consiliul de
administraţie
Comisiile
Bani de
liceu, Bursă
profesională

ISJ Suceava
Primăria
Dumbrăveni

2016-2017

Directorii
Consilierul
educativ
Diriginții

Diriginţii
Părinţii
Asociația de
părinți -În
sprijinul
educației

- Lipsa motivaţiei
elevilor de a se
implica în activități
extrașcolare.

Protocoale de
colaborare

Numărul mic de
consilieri şi lipsa de
interes a părinţilor
pentru activităţi de
tipul ”Școala
părinţilor”.
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PRIORITATEA III. REALIZAREA CONSILIERII ȘI ORIENTĂRII ȘCOLARE ÎN VEDEREA ALEGERII UNEI CARIERE,
ADAPTATĂ LA CERINȚELE PIEȚEI MUNCII
OBIECTIVE
 Consilierea elevilor în vederea luării unei decizii potrivite privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile
pieţei muncii din zonă
 Diversificarea activităților educative în scopul dezvoltării personale a elevului și a promovării imaginii școlii
 Îmbunătirea tehnicilor de marketing pentru promovarea ofertei educaţionale a unităţii şcolare
ŢINTE:
Consilierea elevilor prin activităţi specifice pentru orientarea către o carieră potrivită aptitudinilor, atragerea unui număr
mai mare de elevi către învățământului profesional și tehnic
Promovarea ofertei educaţionale la nivel local şi zonal prin prezentarea specializărilor şi a beneficiilor aduse
absolvenţilor cu privire la oportunităţile de inserţie socială şi profesională şi de formare profesională pe domenii din profilul
tehnologic cu trend crescător pe termen scurt, mediu şi lung
 Asigurarea actului educaţional în conformitate cu nevoia de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
CONTEXT:
Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de
comportamente delincvente sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult
în această direcţie. Se are în vedere conştientizarea elevilor pentru pregătire pentru o carieră profesională în domeniul ştiinţelor şi
tehnologiei avand în vedere cererile în creşterea de ocupare a unui loc de muncă în aceste domenii pe piaţa europeană a muncii.
De asemenea se impune dezvoltarea colaborării cu agenţii economici, comitetul de părinţi şi autorităţile locale pentru promovarea
ofertei de şcolarizare care să corespundă nevoilor şi intereselor întregii comunităţi.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să
se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până Persoana/
la care vor persoane
fi finalizate responsabile

3.1.Consilierea elevilor de clasa
a VIII-a, a părinţilor, prin
activităţi specifice pentru
orientarea către o carieră în

Consilierea în proporție
de 90% a elevilor din
clasa a VIII-a pentru
continuarea studiilor

Iunie 2017

Diriginţii
Consilier
școlar

Precondiţii şi
riscuri

Parteneri:

Monitoriza
re si
evaluare

ONG-uri
Universitatea
Suceava,
Universitatea

Proiecte
- Oferta scăzută
educațional de locuri de
e
muncă în
domeniul
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domeniul ştiinţelor sau
domeniul tehnologic, potrivită
aptitudinilor elevului; atragerea
unui număr mare de elevi către
învățământului profesional și
tehnic
- consilierea elevilor din clasa a
XI-a de la școală profesională
privind continuarea studiilor în
ciclul superior al liceului
- consilierea elevilor din clasa a
XII-a privind continuarea
studiilor în învățământul
superior
3.2.Participarea elevilor la
proiecte educaționale cu tema
„Săptămâna meseriilor”,
“Cariera între vis şi realitate”,
„Viitorul tău, misiunea noastră”
etc.
3.3. Schimburi de experienţă

3.4.Colectarea informaţiilor
privind inserţia socioprofesională a absolvenţilor
şcolii şi întocmirea unor
rapoarte

liceale sau la școala
profesională

Informaţii actualizate
prezentate într-un mod
atractiv

Iași

Semestrul Consilierul
II
educativ
Diriginţi
Catedra
tehnică

Lărgirea sferei de
Semestrial
informaţii şi creşterea
calităţii actului de
consiliere a elevilor
Informaţii actualizate
Iulie 2017
privind inserţia şi
mobilitatea profesională a
absolvenţilor;

ISJ Suceava
Agenţi
economici

Consilierul
educativ
Diriginţi

USV
Agenţi
economici

Diriginţii
Membrii
CEAC

AJOFM
ISJ Suceava

ştiinţelor la
nivel local
- Interes scăzut al
elevilor pentru
ocuparea unui loc
de muncă la nivel
local/naţional

Proiecte
educaționale
cu tradiție în
școală

Lipsa de interes a
agenților
economici
Situaţii
statistice pe
clase privind
monitorizare
a
absolvenţilor
inclusiv
inserţia
profesională

Dificultatea
monitorizării
elevilor după
absolvire
Lipsa de indicatori/
metode pentru a
urmări inserţia pe
piaţa muncii a
absolvenţilor.
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3.5. Evaluarea anuală a
opţiunilor elevilor absolvenţi ai
claselor a VIII-a şi
popularizarea planului de
şcolarizare prin:
- lansare oficialã a ofertei
educaționale;
- completarea unor chestionare de
către elevii claselor a VIII-a
privind opţiunile pentru clasa a
IX-a
3.6.Asigurarea pentru elevi, a
condiţiilor de informare,
orientare şi consiliere privind
cariera

3.7.Elaborarea, promovarea
tehnicilor şi metodelor de
marketing în vederea
promovarii ofertei şcolare 2017
– 2018 și creșterii imaginii
școlii

Pagina web a şcolii va fi
actualizată cu informaţii
privind examenele
naţionale dar şi cu oferta
educaţională a şcolii
pentru anul şcolar 2017 2018

Ianuarie
2017

Responsabil
actualizare
site

ISJ Suceava
CJRAE

80% dintre absolvenţi de
școală profesională vor fi
pregătiţi pentru o
survolare activă a pieţei
forţei de muncă
Realizarea unei baze de
date care să cuprindă
situaţia locurilor de muncă

Sfârşitul
anului
şcolar
Câte două
activităţi
pe
semestru
în 2017

Echipa
managerială
Consilier
educativ
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice

Consilierul
școlar

Comisia
pentru
promovarea
imaginii
şcolii si a
ofertei
educaționale

Unităţi
şcolare
gimnaziale
din satele
învecinate
Siminicea,
Bursuceni,
Corocăești,
Bănești,
Fântânele

Elaborarea tehnicilor de Semestrul
marketing promoţional a II
ofertei educaţionale
Elaboarea/ îmbunătăţirea
a cel puţin 5 materiale de
promovare a ofertei
educaţionale (broşură,
pliant, fluturaşi, revista
şcolii, mass media , siteul şcolii, materiale ppt,
etc.)

Consilier
educativ

Agenţii
economici
parteneri

Situația
opţiunilor
elevilor
absolvenţi
ai claselor
a VIII-a
pentru
admitere
2017

Programe
educative
Simulări
de
interviuri
„Bursa
locurilor
de muncă”
Materiale
de
promovare
a ofertei
educaţiona
le
(broşură,
pliant,
fluturaşi,
revista
şcolii,

Respectarea
cadrului legal
privind activitatea
CJAPP şi a
instituţiilor
subordonate.
Numărul mic de
consilieri
specializaţi
Resurse financiare
limitate
Lipsă date opţiuni
Public redus la
acţiuni de
popularizare
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3.8.
Popularizarea
şi
promovarea
ofertei
educaţionale propusă pentru
anul şcolar 2017-2018.
- Evaluarea anuală a
opţiunilor elevilor absolvenţi
ai claselor a VIII-a şi
popularizarea planului de
şcolarizare prin:
- Lansare oficială a ofertei
educaţionale
- Organizarea acţiunii
„Săptămâna porților deschise”,
- Publicitate în mass- media,
- Participarea la acţiunea
„Târgul
educaţional” de la
Iulius Mall Suceava
3.9.Diversificarea activităţilor
curriculare în vederea întocmirii
ofertei de cursuri opţionale
atractive pentru anul şcolar
viitor.

Diversificarea metodelor
de promovare a ofertei
şcolare;
Implicarea unei echipe de
elevi în promovarea
ofertei educaţionale și a
imaginii școlii

Diriginții

Realizarea în proporție de
Pe tot
100% a planului de
parcursul
şcolarizare după a doua
Semestrului
etapă de repartizare
II
computerizată

Echipa
managerială
Consilier
educativ

Site-ul
școlii

Dirigintii

Creşterea numărului de
opţiuni 1 pentru Liceul
Tehnologic „Mihai
Eminescu” la admitere
2017-2018, la toate
specializările propuse
Consilierea elevilor cu
rezultate slabe pentru a
opta la specializăriile
școlii profesionale;
3 CDŞ-uri noi,
2 CDL-uri
elaborate

ISJ Suceava
CJRAE

mass
media,
site-ul
şcolii,
materiale
power
point)
Oferta
educationa
la

Comisia
pentru
promovarea
imaginii
şcolii si a
ofertei
educaționale

Mai 2017

Dir.
adjuncți
Șefi de
catedră
Cadre
didactice

Lipsă date
opţiuni
Public redus
la acţiuni de
popularizare
Desfăşurarea unor
programe coerente la
nivelul fiecărei şcoli.

Resurse financiare
limitate

ISJ Suceava
Agenți
economici

Opționale
noi

Lipsa de interes a
agenților
economici
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PRIORITATEA IV- ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE CADRELOR DIDACTICE ÎN
VEDEREA CREȘTERII CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE OFERITE DE ȘCOALĂ
OBIECTIVE:
 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic prin activităţi de formare
continuă şi perfecţionare
 Exersarea competenţelor specifice de comunicare, dezvoltarea gândirii critice (creatoare), abilităţilor antreprenoriale şi
manageriale
 Valorificarea competenţelor dobândite de personalul didactic şi de conducere pentru creşterea calităţii serviciilor
educaţionale oferite de unitatea şcolară
ŢINTE:
 Cel puţin 70% dintre angajații unității de învățământ vor urma cel puțin un curs de formare profesională în anul școlar 20162017
 Formarea membrilor echipei manageriale şi a personalului administrativ în gestionarea noilor instrumente de management
instituţional
 Perfecţionare prin obţinerea examenului de definitivat şi grade didactice I, II
CONTEXT:
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în
educaţie, implică responsabilitatea şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de
îmbunătăţire.
Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt
variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Performanţa unei unități de
învățământ depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Schimbările accelerate introduse de
reformele în educaţie şi din mediul economic şi social fac necesară adaptarea cadrelor didactice la acestea. Stagiile de formare ale
profesorilor sunt necesare în vederea asigurării unei dimensiuni europene a procesului instructiv – educativ.
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Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului: (ce
anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până
la care vor
fi finalizate

Persoana/
persoane responsabile

Parteneri:

Monitoriza
re si
evaluare

Precondiţii şi
riscuri

4.1. Corelarea
priorităţilor şcolii cu
strategia de
dezvoltare a
învăţământului
preuniversitar
sucevean, PLAI,cu
strategia MENCS şi
cu Programul de
Guvernare.

Elaborarea
documentelor de
proiectare ale şcolii
PAS
Organizarea
internă a
compartimentelor şi
comisiilor de lucru
din şcoală.

Noiembrie
2016

Echipa managerială
Responsabil CEAC

MENCS
CNDIPT
ISJ SV

Chestionar
e aplicate
cadrelor
didactice

Aplicarea cadrului
legal, precum şi a
documentelor UE
privind formarea
profesională
continuă.

4.2.Cunoaşterea,
aplicarea şi
respectarea legii, a
metodologiilor
MENCS

Difuzarea tuturor
documentelor
emise de MENCS,
ISJ SV prin
mijloacele interne
de comunicare
(aviziere, afișaj
electronic, forum
de discuții etc.).
Cunoaşterea
temeinică a
curriculelor pentru
calificările
profesionale oferite
în şcoală

Permanent

Director
Directori adj.
Ing. sistem

MENCS
CNDIPT
ISJ SV

Programe
școlare
Planificări
anuale și

Cadrele
didactice
Elevii

Procese
verbale

4.3.Participarea
profesorilor la
Consilii Profesorale,
Cercuri pedagogice,
comisii metodice,
şedinţe de catedră
având ca temă

Responsabil CEAC

Permanent

Directorii Responsabilii
ariilor curriculare
Responsabil CEAC

Creşterea gradului
de interes a unui
număr tot mai mare
de persoane pentru
calendaristice FPC
Portofolii
profesionale

Fișe de
asistențe
la ore

Funcţionarea
eficientă a
sistemului de
informare a
cadrelor didactice
privind oferta de
FC (site-urile
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prezentarea
curriculelor şcolare
precum şi a
cerinţelor firmelor
privind abilităţile
specifice cerute
4.4. Participarea
personalului de
conducere la
activităţi de formare
continuă în
domeniul
managementului
educaţional şi
financiar
4.5. Perfecţionare
prin obţinerea
examenului de
definitivat şi grade
didactice
4.6. Participarea
personalului
didactic, în special
profesori, ingineri şi
maiştri instructori la
cursuri de formare în
vederea dezvoltării
abilităţilor de
utilizare a tehnicii de
calcul, a noilor
echipamente
existente, precum şi
pentru dobândirea

70% din personalul
de conducere
participă la activităţi
formative

An școlar

Echipa managerială
Personal auxiliar

Furnizori de
programe de
FC interni /
externi
CCD SV
USV

Cadrele didactice
înscrise pentru
obținerea gr. I, II,
definitivat 2017

An școlar

Responsabilul cu
perfecţionarea şi
formarea continuă

CCD SV
USV

2 profesori ingineri,
2 maiştri instructori
formaţi

iunie 2017

Directorii Responsabil
aria curriculară
„Tehnologii”

Universitatea
„Ștefan cel
Mare„
Suceava,
CCD, ISJ
SUCEAVA
Firme de
specialitate

Proiecte
didactice

universităţilor,
CCD).

Certificat/
Adeverință
de absolvire
a cursului

Lipsa fondurilor
şi a timpului
Desfăşurarea
cursurilor în timpul
săptă-mânii/
programului şcolar

Certificat
de
obținere a
gradului
didactic
Diplome

Evenimente
personale nedorite
ale personalului
didactic
Slaba implicare a
partenerilor
economici şi lipsa
de informare
privind structura
IPT şi posibilităţile de formare
profesională
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cunoştinţelor
necesare predării
noilor tehnologii
4.7. Participarea la
stagii de formare
continuă prin
programe acreditate
a cadrelor didactice,
a personalului
didactic auxiliar şi
nedidactic
4.8. Diseminarea
experienţei
acumulate în
procesul de formare
continuă prin
participarea cadrelor
didactice la
simpozioane, sesiuni
de referate,
schimburi de
experienţă naționale
sau internaționale

60 de cadre didactice An școlar
care au urmat cel
puțin un curs de
formare acreditat,
4 personalul
didactic auxiliar şi 1
nedidactic

Echipa managerială

An școlar

Echipa managerială

Lista cu aceste
acţiuni pe judeţ,
concluzii privind
desfăşurarea lor.

Responsabilul cu
perfecţionarea şi
formarea continuă

Responsabilul cu
perfecţionarea şi
formarea continuă

Universitate
a „Ștefan
cel Mare„
Suceava,
CCD,
ISJ
SUCEAVA

Fișe de
asistențe
la ore,
proiecte
didactice

Lipsa fondurilor şi a
timpului
Desfăşurarea
cursurilor în timpul
programului şcolar

Respectare
a
calendarel
or
acţiunilor
CAEN,
CAER
Certificate
obținute

Fonduri europene
destinate unei
dezvoltări
inteligente,
incluzive și
durabile
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PRIORITATEA V: EFICIENTIZAREA ACTULUI DE PREDARE- ÎNVĂȚARE- EVALUARE PENTRU OBȚINEREA DE
REZULTATE BUNE LA EXAMENELE NAȚIONALE
OBIECTIVE
 Aplicarea în activitatea didactică a competențelor dobândite în urma absolvirii cursurilor de formare profesională
 Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală în vederea
sprijinirii învăţământului profesional şi tehnic
 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin reţele parteneriale la nivel naţional şi internaţional
ŢINTE:
 Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
 Imbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin creșterea cu 3 % a rezultatelor la evaluările de parcurs şi cu 1% a
procentului de bacalaureat 2017
 Organizarea şi monitorizarea desfăşurării în condiţii optime a examenelor naţionale 2017
CONTEXT:
În contextul integrării europene, şcoala trebuie să pregătească tineri care să poată face faţă exigenţelor impuse de o societate
democratică, deschisă aşa cum este societatea românească. În acest sens absolvenţii trebuie să deţină competenţe profesionale care
să-i ajute să se integreze în mediul profesional intern sau extern, de asemenea trebuie sa aibă valori umane specifice cetăţeanului
european care să-i permită integrarea socială oriunde în spaţiul european. Reforma în educaţie presupune o nouă abordarea a
activităţii didactice şi pedagogice ca urmare competenţele îmbunătăţite/formate în cadrul programelor europene vor fi valorificate
eficient în activităţile şcolare şi extraşcolare.
Din analiza internă efectuată se constată că la Li c eul Tehnologic „Mihai E m i n e s c u ” D u m b r ă v eni evaluările naționale
se desfășoară conform legislației în vigoare, respectându-se toate metodologiile specifice fiecărui tip de examen.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume
trebuie să se întâmple?)
5.1. Diseminarea
informaţiilor privind cadrul
asigurării calităţii în

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până Persoana/
la care vor persoane
fi finalizate responsabile
Cunoașterea în proporție An școlar
Echipa
de 90% a cadrului
managerialã a
legislativ privind
şcolii
asigurarea calităţii în

Parteneri:

ISJ
SUCEAVA
CNDIPT

Monitorizar Precondiţii şi
e si evaluare riscuri
Lipsa de
interes a unor
cadre
didactice
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educaţie

educaţie

5.2. Diversificarea şi
80 % din cadrele
modernizarea strategiilor de didactice aplicã metodele
predare-învăţare-evaluare, în active de învãţare
scopul :
-stimulării interesului
elevilor pentru studiu şi
pentru disciplină;
-încurajării şi aprecierii
elevilor pentru participarea
activă la desfăşurarea orelor
didactice
-dezvoltării capacităţii de
autoevaluare a
performanţelor şi a atitudinii
faţă de profesor şi colegi
5.3. Prezentarea programelor
de examen în vigoare la
fiecare clasa – evaluare
națională II,IV, VI,VIII și
bacalaureat
Aplicarea la clasă de teste pe
structura subiectelor
naţionale
Proiectarea si sustinerea
programului de pregătire
pentru elevi, în vederea
susținerii examenelor
naționale

100% elevi informați cu
privire la metodologia
examenelor naționale
Promovarea a 66%
dintre elevii înscriși la
examenul de bacalaureat

Responsabil
CEAC
An școlar

Echipa
managerialã a
şcolii
Toate cadrele
didactice

Programul
zilnic foarte
aglomerat
CCD,
ISJ
SUCEAVA
Diriginţii
claselor
terminale
Elevii
Părinţii

Procese verbale
de la
inspecții
Fise de
asistente la
ore
Proiecte
didactice

An școlar

Diriginti
Cadre didactice
Șefi de catedră

Responsabil
CEAC
Elevii
Părinţii

Program de
pregătire
pentru elevi
pentru
examenele
naționale
realizat

Lipsa
de
interes
a
elevilor
pentru
formare
Absenţa
elevilor de la
orele de
pregătire
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Organizarea simulărilor
examenelor naționale
5.4. Participarea elevilor la
concursurile
şcolare faza locală,
judeţeană şi
naţională
5.5. Dezbateri cu agenţii
economici pe următoarele
teme:
- unitãţi de competenţã
prevãzute în Standardele de
Pregãtire Profesionale
-elaborare şi adaptare CDL
la condiţiile locale
-efectuarea instruirii
practice a elevilor în cadrul
unitãţilor partenere
- susţinerea şcolii cu
sponsorizãri financiare şi
materiale;
-acordarea de burse pentru
elevi
5.6. Stabilirea tematicii
proiectelor pentru examenul
de certificare a
competenţelor profesionale
– nivel 3 și 4.
Coordonarea proiectelor şi
finalizarea acestora la
termenele stabilite

Premii obținute la nivel
local, zonal, județean,
național

Inventarierea abilitãţilor
cerute de agenţii
economici din
perspectiva reactualizãrii
SPP-urilor;
Asigurarea flexibilităţii şi
adaptabilităţii
absolvenţilor
Programe CDL

Mai 2017

Permanent

Directorii
Responsabil aria
curriculară

Cadrele
didactice
Elevii

Echipa
managerială
Reprezentanţi ai
agenţilor
economici
parteneri

Agenţii
economici
AJOFM Suceava
Diriginţii
claselor
terminale
Elevii
Părinţii

Cadre didactice
de specialitate

Tabele
elevi,
diplome
obținute
Insuficienta
implicare a
agenţilor
economici

Notele obţinute de elevi
pentru modulele din
programa şcolarã;

2 cadre didactice vor
elabora teme pentru
proiectele de certificare a
competențelor
profesionale, pentru
domeniile de pregătire și
calificările profesionale

Decembrie Dir. adj.
2016
Responsabil
catedră
Cadre didactice
din catedra
tehnică

Agenţii
economici

Tematica
proiectelor
pentru
examenul de
certificare a
competenţelor
profesionale

Insuficienta
implicare a
agenţilor
economici
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5.7. Organizarea acţiunilor
cu caracter extraşcolar în
parteneriat cu instituţii şi
organizaţii locale pe teme
de: sãnãtate, culturã,
drepturi ale copilului,
ecologie, protecţia
mediului;

5.8. Diversificarea
part eneri at el or
unit ăț ii școl are și a
acţiunilor de cooperare
europeană

Numãr de acţiuni
Excursii tematice
spectacole de teatru;
vizite la firme de profil;
vizită la târguri şi
expoziţii; concursuri
sportive

- 2 parteneriate externe
derulate
- 1 proiect transfrontalier
- 1 propunere de proiect
ROSE
Dezvoltarea relaţiilor de
parteneriat educaţional
cu alte şcoli-organizaţii
profesionale, instituţii
publice din tară şi
străinătate.

Permanent

Consilier
educativ
Consiliul
elevilor

Decembrie Echipa
managerială
2016
Coordonatorul de
proiecte
europene
Comisia de
programe şi
proiecte

Poliţia
Tabele
Suceava
clase,
fotografii
Biserica
Alte şcoli
Universitatea
„Ştefan cel
Mare”Suceava

Parteneri
locali,
regionali,
naţionali,
europeni

Comisia
europeană,
buget local,
surse
extrabugetare
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3.2. PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2016-2017

Nr.
crt.

Obs.
Filieră

Profil

Specializare

Nr. de
clase

1.

Calificări
abandonate
2015-2016

2
Teoretică

uman

Calificări păstrate
în 2016-2017
X

Filologie
1

x

Filologie FR

real

Mecanic

Nu s-a facut
1

x

1

x

Matematică-informatică

2.
Tehnologică

Calificări
adăugate în
2016-2017

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

TextilePielărie

1

x

Confecționer produse textile

3

Nu s-a facut
1

Scoală
profesională

Mecanic

Lăcătuș mecanic prestări servicii

TextilePielărie

Confecționer produse textile

1

X

x
Nu s-a facut
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3.3. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2017-2018

Nr.
crt.

Obs.
Filieră

Profil

Specializare

Nr. de
clase

Calificări
abandonate
2016-2017

2
1.

Teoretică

uman

Calificări păstrate
în 2017-2018

Calificări
adăugate în
2017-2018

X

Filologie
x
Filologie FR

real

1

x

1

x

1

X

1

x

Matematică-informatică

2.

Tehnologică

Mecanic

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

3.

Scoală
profesională

Mecanic

Lăcătuș mecanic prestări servicii

TextilePielărie

Confecționer produse textile
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3.4. PLAN OPERAŢIONAL PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR
PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII
OBIECTIVE
1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii.
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea
celei mai potrivite configuraţii a unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor.
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor.
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Elaborarea declaraţiei de politică a managerului , a
misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor în domeniul calităţii.
2. Constituirea structurilor responsabile cu
implementarea instrumentelor pentru managementul
calităţii (identificarea principalilor actori şi a rolului
acestora):
 Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii
avand rolul de preşedinte al Comisiei de evaluare şi
asigurare a calităţii
 Stabilirea Comisiei de Evaluare şi asigurare a calităţii
avand ca rol monitorizarea desfasurarii tuturor activitatilor
si responsabilitatea indeplinirii procesului de
autoevaluare.
 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe discipline
sau pe arii curriculare.
 Stabilirea echipei de observatori -şefii de catedre cu
rol în realizarea observării sistematice ale activităţilor de
predare-învăţare.
3. Diseminarea informaţiei:
 Prelucrarea principiilor calitatii si a descriptorilor de
performanţă în şedinţele de catedră.

Rezultate
aşteptate

Termen
de realizare

Plan managerial
2016-2017

septembrie
2016

Toţi membrii
personalului sunt
implicaţi în
implementarea
asigurării calităţii

septembrie
2016

Persoana/
Persoane
care răspund
Echipa
managerială
Echipa
managerială
Consiliul de
administraţie

Dovezi

Document
Procese
verbale ale
şedinţelor
Consiliului de
Administraţie
Decizii de
constituire a
catedrelor şi
de numire a
şefilor de
catedră

Informarea tuturor
membrilor personalului
privind asigurarea

octombrie 2016 Echipa
managerială

Mape noutăţi
Procese
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 Distribuirea către toate catedrele a noutăţilor cu
privire la programe şcolare, curriculum şi SPP..
 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a
graficelor de asistenţe şi interasistenţe la lecţii.
 Discutarea modului de interpretare a acestor criterii.
4. Elaborarea strategiei de observare:
 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de
predare-învăţare.
 Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la
lecţii.

5. Monitorizare- realizarea observaţiilor

6. Evaluare:
 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul
fiecărei catedre, conform fişelor de observare.
 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe constatate.
 Realizarea RAEI pentru anul şcolar 2016- 2017
 Elaborarea planului de îmbunătăţire.

calităţii

Comisia de evaluare şi asigurare
a calităţii
Şefii de catedre

verbale ale
şedinţelor de
catedră
Grafice de
asistente

Pe baza criteriilor de
calitate se pot stabili
punctele tari şi punctele
slabe

Sistemul de asigurare a
calităţii este dezvoltat,
implementat şi continuu
îmbunătăţit
Stabilirea punctelor tari
şi a punctelor slabe

Echipa
octombrie 2016 managerială
Comisia de
asigurarea a
calităţii
Echipa de
observatori
Echipa
Conform
managerială
planificării
Echipa de
observatori

Iunie 2017
Septembrie
2017

Echipa
managerială
Comisia de
evaluare şi
asigurare a
calităţii

Fişa de
observare a
lecţiei
Grafice de
asistente
Fişe de
observare

Rapoarte si
documente
specifice
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3.5. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢI DE TRANZIŢIE DE LA ŞCOALĂ LA LOCUL DE
MUNCĂ
OBIECTIVE
1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în
vederea facilitării integrării cu succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare

Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

Termen
de
realizare

Persoana/
Factori de
persoane
influenţă
care răspund
Adaptarea curriculumEchipa
1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările
ului la decizia şcolii
managerială
necesare pe piaţa muncii
• Identificarea agenţilor economici, corespunzător (CDŞ) şi curriculum-lui în Septembrie Responsabilii
- gradul de interes a
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii
dezvoltare locală (CDL)
2016
comisiilor
partenerilor
• Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii
elaborate , la condiţiile
metodice
(CDŞ) şi Curriculum în dezvoltare locală (CDL),
agenţilor parteneri
Octombrie Cadrele didactice
documente în acord cu consultarea agenţilor
Plan de şcolarizare
2016
Agenţii
economici reprezentativi din zonă
stabilit în acord cu cererea
economici
• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord de calificări de pe piaţa
Decembrie parteneri
cu cererea de calificări de pe piaţa muncii
muncii
2016
Utilizarea metodelor activ-participative (învăţare
- direcţiile de
centrată pe elev) şi a unor strategii de învăţare
Protocoale de
dezvoltare a (ale
adaptate
colaborare încheiate cu Permanent
agentului economic)
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor,
agenţi economici,
pe plan local sau
abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev;
pentru toate domeniile
Responsabilii
regional
- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare,
de pregătire
comisiilor
- competitivitatea
adaptate unor metode didactice eficiente şi moderne
metodice
agenţilor economici,
- utilizarea a metodelor alternative de evaluare
Dobândirea de către
în funcţie de

Parteneri

Agenţii
economici
parteneri
I.Ş.J.
Suceava
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(autoevaluarea)
• Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii
similare viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi
agent economic, corespunzător domeniului de
pregătire profesională
- formarea comisiei responsabile cu activitatea de
protecţie a muncii şi P.S.I.
- realizarea instructajului şi completarea fişelor
individuale de protecţie a muncii a elevilor, cu
folosirea metodelor interactive de realizare a
instructajului ce vizează şi evaluarea cunoştinţelor
elevilor
- întocmirea graficelor de desfăşurare a
activităţilor de instruire practică curentă şi comasată
- încheierea de protocoale de colaborare
(parteneriate) cu agenţii economici la care se vor
desfăşura activităţile de instruire practică
- repartizarea elevilor la agenţii economici
- monitorizarea activităţilor de instruire practică a
elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi
reprezentanţi ai agenţilor economici
• Participarea elevilor la concursuri şcolare
• Organizarea simulării examenelor finale de
absolvire
• Monitorizarea absolvenţilor

elevi a competenţelor
pentru abilităţi cheie şi
tehnice specializate,
corespunzător
Standardelor de
Pregătire Profesională

Septembri
e 2016
Cadrele
didactice
(ingineri si
maistri
instructori)

Dobândirea de către
elevi a priceperilor şi
deprinderilor practice

Agenţii
economici
parteneri

Premii la concursurile
şcolare

normele de calitate
- retehnologizarea şi
restructurarea unor
unităţi economice
-implementarea
normelor de
protecţia mediului
- migrarea forţei de
muncă
-calitatea
managementului
-intrarea Romaniei
in Uniunea
Europeana.
Factori cu
influenţă pozitivă:
-participarea
cadrelor didactice la
cursuri de formare ;

Decembrie
2016
Mai 2017
Iunie Diriginţii şi
septembrie secretara şcolii
2017

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de
informare, orientare şi consiliere privind cariera
• Consilierea elevilor pentru buna orientare privind 80% dintre absolvenţi
cariera, în scopul responsabilizării elevului privind vor fi pregătiţi pentru o

Echipa
managerială
Consilier psiho-

- gradul de interes
al elevilor pentru

Agenţii
economic
i
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propria formare şi atingerii performanţelor
profesionale
• Participarea elevilor la simularea unor interviuri
în vederea angajării
• Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa
locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai
reprezentanţilor agenţilor economici
• Asigurarea unei baze de date care să cuprindă
situaţia locurilor de muncă vacante şi documentele
necesare angajării.
• Consilierea elevilor din clasele a VIII-a, privind
înscrierea în clasa a IX-a la şcoala profesională
potrivit specializării dorite

survolare activă a pieţei
forţei de muncă

Permanent

Inserţia a minim 25 %
dintre absolvenţi pe
piaţa muncii

25% dintre elevii
claselor a VIII-a, vor
opta pentru clasa a IX-a
la şcoala profesională.

pedagog
Dirigintii

propria formare

parteneri

Responsabilii
comisiilor
metodice

Sfârşitul
anului
şcolar

Cadrele
didactice
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3.6. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE CENTRATĂ PE ELEV
OBIECTIVE
• Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active
a elevilor în propria formare
• Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor
• Responsabilizarea elevilor privind propria formare
• Promovarea învăţării incluzive
Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

- 80 % din personalul didactic
1. Proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de învăţare, participă la cursuri organizate pe
metode active de învăţare
cu implicarea activă a elevilor în
propriul proces de formare – învăţare - 100% dintre elevi completează
chestionare pentru determinarea
centrată pe elev
- desemnarea unui coordonator pentru stilului de învăţare
activităţi de învăţare centrate pe elev;
- înţelegerea de către elevi a
- organizarea unor cursuri de formare
modulului care îi ajută să înveţe cel
pentru diseminarea informaţiilor privind mai bine
învăţarea centrată pe elev;
- transformarea procesului învăţării
- identificarea stilurilor de învăţare ale într-unul activ, antrenant şi atractiv
elevilor fiecărei clase şi stabilirea stilului pentru elevi
dominant al clasei- stabilirea strategiilor - lecţii cu activităţi centrate pe elev
de învăţare, care corespund cel mai bine - participarea activă şi eficientă a
stilurilor individuale de învăţare ale
elevilor la lecţii
elevilor;
- petrecerea în mod plăcut şi cu
- întocmirea proiectelor de lecţii cu
succes a timpului la şcoală
activităţi centrate pe elev;
- responsabilizarea elevilor asupra
- pregătirea spaţiului şi a materialelor de propriei formări
învăţare;
- 90% din cadrele didactice aplică
- organizarea şi desfăşurarea de lecţii cu metodele active de învăţare

Dovezi

Termen
de
realizare

Persoana/
persoane
care răspund
Echipa
managerială

- planificări ale
activităţilor
didactice, proiecte
Responsabilii
de lecţii cu
comisiilor
activităţi centrate
metodice
pe elev
- chestionare pentru
Cadrele
determinarea
didactice care
stilului de învăţare
au participat la
- formulare pentru
cursuri de
planul de lecţie
Octombrie formare privind
- formular pentru
2016
învăţarea
analiza propriilor
centrată pe elev
practici
- formular pentru
Cadrele
tema de lucru
didactice
- proiecte de lecţii
Echipa
cu activităţi
managerială
centrate pe elev, cu
Responsabilii
sarcini diferenţiate
comisiilor
pe stilurile

Factori de
influenţă
- disponibilitatea
cadrelor
didactice de a
desfăşura lecţii
cu activităţi
centrate pe elev
- gradul de
implicare şi
antrenare a
elevilor pentru
participarea la
lecţii
- interesul
manifestat de
elevi pentru
propria formare
- disponibilitatea
cadrelor
didactice pentru
aplicarea
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activităţi de învăţare centrate pe elev la - situaţii de învăţare în care elevii
toate clasele, cu sarcini diferite de
se vor simţi în largul lor şi vor avea
învăţare pentru cele trei stiluri de
încredere în strategia didactică
învăţare: vizual, auditiv şi practic,
folosită de profesor
- utilizarea metodelor active în procesul - abilităţi cheie dezvoltate la elevi
învăţării: lucrul în grupuri mici şi
şi competenţe tehnice dobândite de
perechi, jocul de rol, studiul de caz,
către aceştia, corespunzător
brainstormingul;
Standardelor de Pregătire
- aplicarea metodelor alternative pentru Profesionale
evaluare: autoevaluarea, proiectul
- dezvoltarea la elevi a stilului
individual şi în grup, portofoliul;
preferat de învăţare
- evaluarea eficienţei utilizării strategiilor - găsirea celei mai potrivite căi de
didactice adecvate stilurilor individuale a învăţa
de învăţare;
- creşterea eficienţei învăţării
- desfăşurarea lecţiilor în sistem AEL; - 20% din programele şcolare sunt
predate cu ajutorul soft-ului
specializat AEL
2. Construirea unui mediu de învăţare
accesibil pentru toţi elevii, cu
asigurarea de şanse egale
• asigurarea condiţiilor egale de acces la
programele de învăţare pentru toţi elevii
şi sprijinirea acestora pentru propria
formare
- identificarea elevilor cu un nivel scăzut
de pregătire
- asigurarea sprijinului specializat pentru
învăţare: personal didactic bine pregătit
• adecvarea mediului de învăţare,
nevoilor individuale ale elevilor
- asigurarea unui mediu fizic potrivit
pentru învăţare: săli de clasă, cabinete de
specialitate, ateliere-şcoală, biblioteca,ş.a.

individuale de
metodice
învăţare ale elevilor
- materiale şi
Permanent Cadrele
didactice
resurse de învăţare
adecvate stilurilor
Cadrele
de învăţare ale
didactice care
elevilor: fişe de
au participat la
documentare, fişe
cursuri de
de lucru, teste, fişe
formare privind
de evaluare, fişe de
învăţarea
observare, proiecte
centrată pe elev
şi miniproiecte

strategiilor
didactice care să
corespundă
stilurilor
individuale de
învăţare ale
elevilor
Factori cu
influenţă
pozitivă:
- participarea
cadrelor
didactice la
cursuri de
formare privind
invatarea
centrata pe elev

Echipa
managerială
- îmbunătăţirea performanţelor
de învăţare
- toţi elevii identificaţi având un
nivel scăzut de pregătire vor
beneficia de programe speciale
de pregătire
- progres în pregătire

- programe de
Responsabilii
învăţare
comisiilor
individuale care să
metodice
asigure progresul şi
învăţarea
Cadrele
- programe de
Permanent didactice
învăţare pentru
elevii care participă
Cadrele
la concursuri
didactice care
şcolare
au participat la
cursuri de
formare privind
învăţarea
centrată pe elev
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3.7. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE INTERNE DE COLABORARE (ÎNTRE ŞCOLI)
CONTEXT:
Colaborarea între şcoli poate produce o comunicare directă, o informare,un schimb de cunoştinţe şi experienţe, asigurându-se
un plus de calitate în şcoală.
Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale pentru cadrele
didactice şi elevii şcolii. Prin aceste schimburi de experienţă se dezvoltă noi moduri de a răspunde cererii din ce în ce mai mari pentru
noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă.
OBIECTIVE:
1.
2.
3.
4.

Obţinerea de beneficii lucrând in aceeasi echipa impreuna;
Stabilirea unor aspiraţii net superioare pentru cadrele didactice şi elevii şcolii;
Dezvoltarea si asigurarea spiritului de competiţie;
Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă,
inserţie socială şi profesională;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor
din reţea
- Stabilirea echipei de implementare a planului
operaţional pentru reţelele interne de colaborare;
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii
reţelei;
- Întocmirea programului de desfăşurare a
activităţilor, responsabilităţi, termene;
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back
de calitate.
2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice
prin:
- înscrierea pentru obţinerea gradelor didactice;
- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi

Rezultate aşteptate

Întocmirea planului
managerial al reţelei

60 % din cadrele didactice
ale şcolii se perfecţionează
prin activităţi ştiinţifico –
metodice comune;

Termen de
realizare

Persoana/persoane
care răspund

Parteneri

Octombrie 2016

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice

ISJ Suceava
CCD
Suceava

Conform
planificării
Permanent

Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabilul cu

ISJ Suceava
CCD
Suceava
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comunicări ştiinţifice organizate pe plan local;
- Diseminarea exemplelor de bună practică;
- Schimb de experienţă între instituţii cu acelaşi profil
sau de profile diferite, menite să faciliteze
dezvoltarea de idei noi;
- Constituirea unui forum de discuţie privind
problemele şi aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând
unor structuri similare.
2.Participarea la activităţi cu caracter
concurenţial în vederea obţinerii performanţei
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de
creaţie, artistice, sportive, stiintifice;
- Olimpiadele şcolare.

3.

3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de
informare, orientare şi consiliere privind cariera:
- Participarea elevilor la simularea unor interviuri;
- Participarea elevilor la târguri de job-uri;
- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu
profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de
muncă vacante şi documentele necesare angajării
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în
scopul responsabilizării elevului privind propria
formare şi atingerii performanţelor profesionale
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.

Soluţionarea de probleme
comune ale cadrelor
didactice

Permanent

formarea continuă a
cadrelor didactice
Cadrele didactice

Alte şcoli

Octombrie 2016

Cresterea cu 20 % a
numărului de elevi pregătiţi
pentru competiţie
Conform
Creşterea nivelului perplanificării
formanţei elevilor cu 10 %;

Inserţia a minim 15 %
dintre absolvenţi pe piaţa
muncii
Creşterea cu 10% a
numărului de absolvenţi
pregătiţi pentru abordarea
vieţii şi survolarea activă a
pieţei forţei de muncă

Conform
planificării
Noiembrie 2016cu reactualizare
permanentă

Permanent

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice
Cadrele didactice

Echipa managerială

ISJ Suceava
CCD
Suceava
Alte şcoli

Alte şcoli

Responsabilii
comisiilor metodice
Consilierul educativ
Consilier psihopedagog
Cadrele didactice
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3.8. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU REŢELELE DE COLABORARE ÎNTRE ŞCOLI LA NIVEL
EXTERN
(principalii parteneri externi)
CONTEXT:
Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda
sistematic, diversificat şi mai agresiv relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru
ambele părţi implicate in proces. Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce
acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care generează mai mult
interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele
interne de colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.
OBIECTIVE:
1. Realizarea educaţiei bazată pe cerere;
2. Creşterea şanselor absolvenţilor de a se integra socio – profesional şi dezvoltarea capacităţii de a învăţa permanent;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Rezultate aşteptate

1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea
- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional Întocmirea planului
pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern;
managerial al reţelei
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii reţelei;
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor,
responsabilităţi, termene;
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de
calitate.
2. Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de
dezvoltare economice şi sociale la nivel local şi la nevoile
de dezvoltare personală şi profesională a elevilor
- identificarea agenţilor economici şi a potenţialului
acestora, în strânsă legătură cu domeniile de pregătire Cifră de şcolarizare

Termen de
realizare
Octombrie
2016

Persoana/persoane
care răspund

Parteneri

Echipa managerială
Responsabilii comisiilor
metodice
Reprezentanţi ai
agenţilor economici

Echipa managerială

Octombrie

Responsabilii comisiilor Agenţi
metodice
economici
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profesională ale şcolii;
- formarea la elevi de abilităţi şi competenţe creative
cerute pe piaţa forţei de muncă;
- stimularea învăţării active;
- stabilirea cifrei de şcolarizare în acord cu cererea de
calificări de pe piaţa muncii;
3. Asigurarea transparenţei în formarea profesională
- realizarea CDŞ-urilor şi CDL-urilor în acord cu nevoile
şi aşteptările agenţilor economici parteneri;
- consultarea elevilor şi a părinţilor în alegerea
disciplinelor opţionale
- desfăşurarea activităţilor de instruire practică “acasă” la
potenţialul angajator (parţial sau total)
4. Consiliere, orientare şcolară şi profesională şi
dezvoltarea spiritului antreprenorial
- Stabilirea nivelului de cunoştinţe, dezvoltare şi
maturizare personală atins de elevi la finalul clasei a
VIII-a ca bază a dezvoltării ulterioare;
- Dezvoltarea atitudinilor şi competenţelor necesare pentru
a face faţă schimbărilor viitoare pe plan personal şi
profesional;
- Asigurarea accesului echitabil la oferta educaţională a
elevilor, indiferent de ruta de formare profesională aleasă;
- Proiectarea de către elevi a planurilor individuale de
dezvoltare pentru continuarea studiilor sau inserţia
profesională;
- Realizarea unei baze de date ce poate fi accesată de elevi
privind schimbările sociale, economice, politice, şi
tehnologice în stilul de viaţă şi tipurile de profesii de pe
piaţa muncii;
- Participarea elevilor la târguri de locuri de muncă.

aprobată şi realizată

2016
Cadrele didactice

80 % din absolvenţi sunt
mobili şi adaptabili la
cerinţele pieţei muncii

Permanent
Echipa managerială

ISJ
Suceava
Responsabilii comisiilor Agenţi
metodice
economici
Comitetul
de părinţi
Cadrele didactice

CDŞ-uri şi CDL-uri care
să răspundă aşteptărilor
agenţilor economici.

Minim 15% din
absolvenţi de liceu
theoretic şi tehnologic
sunt inseraţi cu succes pe
piaţa muncii sau continuă
la nivel universitar

Septembrie
2016

Echipa managerială
Responsabilii comisiilor
metodice
Consilierul educativ
Psihologul şcolii

Permanent
Cadrele didactice

ISJ
Suceava
Agenţi
economici
AJOFM
Comitetul
de părinţi

Permanent
Noiembrie
2016
Conform
planificării
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3.9 PLAN OPERAȚIONAL PRIVIND REDUCEREA FENOMENULUI VIOLENȚEI ÎN MEDIUL ȘCOLAR

AN ŞCOLAR 2016-2017
„Violenţa este ultimul refugiu al incompetenţei.” (Issac Asimov)
Argument: „Şcoala este o parte integrantă a comunităţii largi, iar problemele cu care se confruntă ca instituţie şi mediu de formare a
tinerilor privesc întreaga societate. Violenţa umană, indiferent în ce context se manifestă, este inerentă naturii umane, dar acest lucru
nu înseamnă ca nu trebuie să i se dea un răspuns ferm, prin acordarea unui rol special prevenirii și combaterii acestui fenomen social.”
(Institutul de Știinte ale Educației,UNICEF, Violența în școală, București, 2005)
OBIECTIV GENERAL
Diminuarea violenţei în LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI EMINESCU” DUMBRĂVENI
OBIECTIVE SPECIFICE:
 Conştientizarea elevilor, cadrelor didactice, părinţilor cu privire la necesitatea prevenirii violenţei în mediul şcolar prin
aplicarea cadrului legislativ în vederea asigurării protecţiei în mediul şcolar.
 Creşterea siguranţei zonei în care se află unităţile şcolare.
 Dezvoltarea capacităţii instituţionale de a interveni în prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului.
 Îmbunătăţirea colaborării inter instituţionale prin intermediul activităţilor comune.
 Consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice privind gestionarea situaţiilor de violenţă.
 Diversificare ofertei de alternative pentru petrecerea timpului liber prin desfăşurarea de proiecte şi activităţi extraşcolare.
Nr.
Obiective
crt.
specifice
1.
Conştientizarea
elevilor,
cadrelor
didactice,
părinţilor cu
privire la
necesitatea
prevenirii

Măsuri şi acţiuni

Responsabili

Parteneri

Aplicarea prevederilor Legii
nr.35/2.03.2007 privind siguranţa în
unităţile de învăţământ;
Întocmirea Planului Local Comun
de Acțiune de la nivelul școlii în
vederea creșterii siguranței în
unitățile de învățământ.
- Operaţionalizarea la nivelul

Directori
psihopedagog,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
diriginţii

Primăria, poliția
locală, CPECA,

Termene
Conform
calendarului
stabilit şi
aprobat de
factorii
implicaţi şi
de fiecare
unitate

Indicatori de
evaluare
Legi şi norme
- plan de acţiune al
şcolilor
- Comisia de prevenire
a violenţei şi
asigurarea protecţiei
unităţilor şcolare rapoarte
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violenţei în
mediul şcolar
prin aplicarea
cadrului
legislativ
în vederea
asigurării
protecţiei în
mediul şcolar

unităţilor şcolare a Strategiei
naţionale de prevenire şi combatere
a violenţei conform O.M.
1409/2007.
Sesiuni de informare, dezbateri,
Directori
analize pentru reducerea
Consiliul de
absenteismului şi părăsirea timpurie administraţie .
a sistemului de educaţie.

Dezbateri în vederea cunoaşterii
normelor legislative privind
securitatea şi siguranţa elevilor în
unităţile de învăţământ.

Consilii profesorale tematice,
comisii metodice ale diriginţilor pe
tema cunoaşterii normelor
legislative privind securitatea şi
siguranţa elevilor şi a personalului
din unităţile de învăţământ.

Includerea în orele de dirigenţie/
consiliere sau activităţi suport
pentru elevi, a temeloe specifice

Directori,
coordonatorul de
proiecte și
programe
educative,
diriginţi,
consilierul
psihopedagog
Directori,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
diriginţi,
consilierul
psihopedagog.

Diriginţi,
coordonatorul de
programe şi

Reprezentanţi ai
autorităţilor
locale

şcolară

- informări periodice

1-17
septembrie
2016

Grafice . Statistici.
Nr. de proiecte şi
programe educative.
Nr. de proiecte de
intervenţie.
Exemple de bună
practică.
nr. de dezbateri,
schimburi de
experienţă, nr. de
participanţi
- materiale suport
pentru activităţi

Semestrul I

Semestrul al
II-lea
Reprezentanţi ai Conform
autorităţilor
calendarului
locale , ONG-uri stabilit si
aprobat de
factorii
implicaţi,
precum şi
celui stabilit
în fiecare
unitate
şcolară
Reprezentanţi ai Conform
autorităţilor
calendarului
locale, ONG-uri stabilit

- nr. de dezbateri,
întâlniri de lucru
- ROI
- nr. ore de dirigenţie
- rapoarte de analiză

- nr. de dezbateri,
întâlniri de lucru
- ROI
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privind prevenirea violenţei,
formele de violenţă, modalităţi de
intervenţie şi negociere a
conflictelor.
-Aplicarea Procedurii operaționale
nr. 34/2015 privind raportarea și
înregistrarea cazurilor și formelor
de violenţă petrecute în mediul
școlar, semestrial și anual, în
conformitate cu prevederile legale.
-Promovarea numărului de telefon
116 .111 pentru solicitarea de
informaţii cu privire la servicii
pentru copii şi semnalarea cazurilor
de violenţă asupra copilului.
-Reactualizarea afişelor ce conţin:
numărul de telefon pentru apeluri
de urgenţă „112” şi informaţii
privind folosirea acestuia, numărul
de telefon al postului de poliţie
comunal, care vor fi folosite la
nevoie.
Aplicarea prevederilor Legii
272/2004 privind protecţia şi
promovarea drepturilor copilului
si profesorilor Desfăşurarea unui
consiliu profesoral cu tema
„Responsabilităţile sistemului
educaţional privind respectarea,
promovarea şi garantarea
drepturilor copilului prin Legea
272/21.06.2004”
-Dezbateri şi activităţi de informare

- nr. ore de dirigenţie
- rapoarte de analiză

proiecte
educative.
Directorii unității
școlare

Lunar

-date statistice
-fișe de monitorizare
-document google
docs

Diriginţii,
coordonatorul de
programe şi
proiecte
educative.
Directorii unităţii
şcolare.

Asociaţia
Telefonul
Copilului

Semestrial

-materiale informative
-flyere

IJP Suceava,
poliția locală

Semestrial

- afişe
- informări

Directorii unităţii
şcolare.

IJP Suceava,
poliția locală

Semestrial

- procese verbale
- rapoarte
- analize

Directorii

Consiliul

Semestrial

- planificările
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II.

Creşterea
siguranţei zonei
în care se află
unităţile şcolare

a părinţilor cu privire la normele
legislative privind securitatea şi
siguranţa elevilor în unităţile de
învăţământ.

Consilierul e
ducativ, diriginţi,
consilierul
psihopedagog

Planului de măsuri
pentru asigurarea protecţiei
unităţilor şcolare, a siguranţei în
mediul şcolar, în anul şcolar 2016
– 2017 și a Planul operaţional
privind prevenirea şi reducerea
violenţei în mediul şcolar 20162017
-Înregistrarea accesului în unitatea
şcolară, pe baza consemnării/
înregistrării vizitatorilor/
persoanelor străine pe baza CI.

Comisia de
prevenire a
violenţei din
unitatea şcolară

Directorii
Comisia de
asigurare a
securităţii în
mediul şcolar.

-Verificarea

Comisii de
prevenire a
violenţei,
prevenirea
abandonului
şcolar şi de
monitorizare a
absenţelor.
Directorii
Administratorii de
şcoli.
Directorii
Administratorul
şcolii.

-Elaborarea

zonei din jurul şcolii
pentru identificarea legalităţii
existenţei unor firme care
comercializează produse nocive
minorilor/tinerilor etc..
Măsuri de prevenire a consumului
de alcool, tutun, droguri şi produse
etnobotanice.
-Paza, supravegherea şi iluminatul
corespunzător în zona unităţilor de
învăţământ şi a căilor de acces.
-Verificarea semnalizării rutiere în
preajma unităţilor şcolare şi
supravegherea zonelor din preajma

reprezentativ al
părinţilor,
reprezentanţi ai
autorităţilor
locale
Poliţia locală,
DSP,
ONG-uri

activităţilor suport
pentru părinţi

Anual

- planurile
operaţionale
-indicatori de
realizare/ evaluare/
monitorizare

- autorităţile
locale

Zilnic

-sistemul de
înregistrare a
accesului în/din
unitatea şcolară.

- Poliţia locală

Periodic, anul -analize periodice.
şcolar 2016-rapoarte.
2017
-indicatorii
proiectelor.

Autorităţi locale

Periodic, anul
şcolar 20162017
Periodic, anul
şcolar 20162017

- Poliţia locală
Autorităţi locale
- Poliţia locală

-rapoarte periodice

-rapoarte periodice.
-nr. patrule şcolare
înființate
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şcolilor.
-Înfiinţarea şi funcţionarea
patrulelor şcolare rutiere în zona
unităţilor şcolare ce prezintă risc
pentru circulația rutieră.
-Siguranţa rutieră - reglementarea
traficului auto şi pietonal în zona
unităţilor de învățământ (Conform
Strategiei naţionale pentru
siguranţă rutieră 2011 – 2020)
-Demersuri prin intermediul
conducerilor de şcoli cu consiliile
locale pentru creşterea numărului
posturilor de pază, a sistemelor de
supraveghere şi securizarea
incintelor prin lucrări de
împrejmuire.
Alocarea, în limita bugetelor
aprobate, de resurse financiare
necesare pentru realizarea
împrejmuirilor, securizarea
clădirilor unităţilor de învăţământ,
pentru iluminat şi pentru alte
măsuri prin care creşte siguranţa
unităţilor şcolare, la solicitarea
Consiliului de administraţie, de
către consiliile locale, conform art.
4/ Legea nr. 35/2.III.2007 modificat
prin art 4. (1) din Legea nr.
29/2010.
Monitorizarea trimestrială și anuală
a măsurilor luate în vederea
asigurării protecţiei unităţilor

Directorii
Responsabili
comisii specifice.

- Poliţia locală

Periodic, anul -rapoarte periodice.
şcolar 2016-indicatori de realizare
2017
a strategiei.

Directorii.

Consiliul local

Periodic, anul -analize în CA
şcolar 20162017

Directorii
Administratorul
şcolii.

Autorităţi locale

Periodic, anul -rapoarte periodice
şcolar 20162017

Directorii
Comisia de
prevenire a

Autorităţi locale

Periodic, anul -rapoarte periodice
şcolar 2016semestriale şi anuale
2017
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III.

Dezvoltarea
capacităţii
instituţionale de
a interveni în
prevenirea şi
combaterea
violenţei asupra
copilului.

şcolare, a siguranţei elevilor şi a
personalului didactic în vederea
creşterii siguranţei în unităţile de
învăţământ
-Aplicarea prevederilor Legii nr.
35/ 2.03.2007 privind siguranţa în
unităţile de învăţământ, realizarea
sistemului cadru de asigurare a
protecţiei unităţilor şcolare, a
siguranţei elevilor şi a personalului
didactic.

violenţei.

Consiliul local,
directori,
coordonatorul de
proiecte si
programe
educative,
comisia
diriginţilor.
Consiliul de
administraţie al
şcolii, profesori
diriginţi.
Consiliul de
administraţie al
şcolii, profesori
diriginţi.
Directorii
Consiliul de
administraţie.

-Precizarea, în regulamentele de
ordine interioară, a condiţiilor de
acces în şcoală a profesorilor,
elevilor şi vizitatorilor
-Adaptarea regulamentelor de
ordine interioară, a fişelor postului
şi fişelor de sarcini în conformitate
cu specificul şcolilor.
-Asigurarea personalului de pază,
realizarea împrejmuirilor,
securizarea clădirilor unităţilor de
învăţământ, asigurarea iluminatului.
-Stabilirea, de către consiliile
Consiliul de
profesorale, cu acordul Consiliului administraţie.
reprezentativ al părinţilor şi cu
consultarea reprezentanţilor
elevilor, pentru elevii unităţii
respective, a semnelor distinctive:
uniformă.
-Organizarea serviciului de
Directorii
permanenţă cu cadre didactice,

- Poliţia locală

Lunar
- septembrie
2016

--planuri operaţionale
de prevenire a
violenţei
--planuri operaţionale
– siguranţa în şcoli.
- lista de verificare –
siguranţă şcolară

Consiliul
reprezentativ al
părinţilor,

17
septembrie
2016

- proceduri
- instrumente de lucru

Consiliul
reprezentativ al
părinţilor,

17
septembrie
2016

- proceduri
- instrumente de lucru

Consiliul local

octombrie
2016

Consiliul
reprezentativ al
părinţilor şi
Consiliul Şcolar
al Elevilor

1 octombrie
2016

- nr. de posturi
- date statistice
-sisteme de
supraveghere
- regulamentele de
ordine interioară
- nr. de cazuri de
violenţă

ISJ Sv
Consiliul local

Conform
programelor

- grafice de îndrumare
şi control
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personal de pază şi elevi de serviciu
pe toată perioada prezenţei elevilor
în şcoală.
-Informarea elevilor şi părinţilor
prin afişarea la loc vizibil a
reglementărilor privind ordinea
interioară, a măsurilor şi planurilor
de acţiune referitoare la paza şi
securitatea unităţilor de învăţământ,
a elevilor şi profesorilor.
-Monitorizarea frecvenţei şi a
abandonului şcolar.
Implementarea proiectelor de
prevenire a abandonului şcolar:
„Hai la şcoală”, “A doua şansă”,
„Şcoala după şcoală”.
-Reducerea faptelor de violență
comise în zona unităților de
învățământ (O.M. nr 1409 din
29.06.2007).
IV.

Îmbunătăţirea
colaborării inter
instituţionale
prin intermediul
activităţilor
comune

-Acorduri

de parteneriat, planuri de
acţiune comune cu IPJ Suceava, ISJ
Suceava, CPECA, DSP, CJRAE și
poliția locală privind identificarea
şi consilierea persoanelor aflate în
situaţii de risc.
-Întâlniri de lucru cu reprezentanţi
ai Poliţiei, Direcţiei de Sănătate
Publică, Centrului de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere Antidrog
Suceava, administraţiilor locale pe

proprii

- decizii de numire a
comisiilor
- rapoarte
- rapoarte
- situaţii statistice
- chestionare

Coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog

Semestrial

CJRAE, directori,
coordonatoriul de
proiecte şi
programe
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog.
Comisia de
Poliţia locală,
prevenire a
DSP,
violenţei.
ONG-uri

Conform
calendarului
proiectelor şi
programelor

- fişe de monitorizare
a prezenţei elevilor
- situaţii statistice

Trimestrial

Directorii
Reprezentanţii
instituţiilor
partenere.

IPJ Suceava,
Poliția locală
CPECA, DSP,
CJRAE

Anual

- nr. de cazuri
- nr. cazuri violenţe/
formă de violenţă
-rapoarte-grafice
-statistici
- protocoale
- acorduri de
parteneriat

Directorii
Coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,

IPJ Suceava,
poliția locală,
CPECA, DSP.

Anual

- protocoale
- acorduri de
parteneria
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tema Plus armonie, minus violență
-Evaluarea stării de disciplină în
unităţile şcolare şi raportarea
imediată la ISJ a cazurilor de
indisciplină .
-Rapoarte periodice ale instituţiilor
partenere referitoare la reducerea
fenomenului de violenţă în mediul
şcolar.
-Abordarea cazurilor complexe de
indisciplină sau risc de delincvenţă
în echipe operative formate din
psihopedagogi de la CJRAE şi
diriginţi.
Elaborarea de proceduri de către
unitatea de învăţământ în cazuri de
apariţie/informare a unor situaţii de
risc sau a producerii unor
evenimente. Proceduri de
intervenție în situații de violență în
școală – situaţii uşoare şi grave
Organizarea în parteneriat de
evenimente, campanii, proiecte de
conştientizare, informare, prevenire
a violenţei: „Săptămâna prevenirii
criminalităţii”, „Marş
antiviolenţă”, „Tânăr, nu
delincvent” ,Copilărie fără
delincvență etc.
-Desfășurarea campaniei județene

diriginţi,
psihopedagog.
Directori,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
comisia
diriginţilor

Poliția locală

Periodic, anul -indicatorii specifici
şcolar 2016programului
2017

CJRAE,
consilierul
Psihopedagog.

Poliția locală

Semestrial

-nr. de acţiuni comune
interinstituţionale

Directori,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative.

Poliția locală

Conform
graficului de
monitorizare

- proceduri pentru
situaţii de risc şi
funcţionarea Comisiei
de prevenire a
violenţei

Directori,
coordonatorul de
proiecte și
programe
educative,
consilieriul
psihopedagog
-reprezentanţi ai
instituţiilor
partenere.
ISJ Sv

IPJ Suceava,
Jandarmeria
Poliţia locală,
CPECA, DSP,
ONG-uri

Conform
protocoalelor,
acordurilor
de
parteneriat.

-nr. de participanţi
-nr. de evenimente,
acţiuni, campanii,
proiecte

IPJ Suceava

Semestrial

-nr. de participanți și
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V.

Consilierea
elevilor,
părinţilor şi
cadrelor
didactice
privind
gesionarea
situaţiilor de
violenţă.

de prevenire a violenței
R.E.S.P.E.C.T. (Responsabilitate.
Educație.Siguranță. Prevenție.
Emoții.Comunicare.Toleranță)
-Consilierea individuală şi de grup
a elevilor în vederea prevenirii
comportamentelor agresive.

-Cursuri de formare cu cadrele
didactice privind introducerea
metodelor activ participative,
nonviolente în orele de consiliere/
dirigenţie şi la alte discipline:
-Activităţi de consilire suport
pentru părinţi, dezbateri şi activităţi
de informare a părinţilor cu privire
la normele legislative privind
securitatea şi siguranţa elevilor în
unităţile de învăţământ.
-Realizarea de grupuri de suport
pentru copiii ai căror părinţi sunt
plecaţi la muncă în străinătate.
Proiecte de consiliere a copiilor ai
căror părinţi sunt plecaţi în
străinătate
-Proiecte

educative care
promovează comunicarea
nonviolentă; exersarea tehnicilor de

CJRAE Suceava

beneficiari
-nr. de evenimente,
acţiuni, campanii,
proiecte
-nr. de activităţi de
consiliere

Coordonatorul de -CJRAE
proiecte şi
programe
educative,
diriginţi,
consilieri şcolari
şi psihopedagog
Coordonatorul de CCD Sv
proiecte şi
programe
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog.
Directori,
Consiliul
coordonatori de
reprezentativ al
proiecte şi
părinţilor,
programe
Asociaţii ale
educative, diriginţi, părinţilor

Program
săptămânal

Conform
calendarului
de formare
din anul
şcolar 20162017
Permanent

-nr. de participanţi la
cursuri
- rapoarte
- analize periodice
- oferta de formare

Directori,
CJRAE
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog.
Coordonatorul de
proiecte şi
programe

Conform
calendarului
proiectelor şi
programelor

- nr de beneficiari
- articole de
diseminare şi
informare

Semestrial

- nr. sesiuni de
formare
-nr. de participanţi şi

activităţilor suport
pentru părinţi
-nr. de părinţi, elevi
consiliaţi şi informaţi

consilier
psihopedagog
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VI.

Diversificarea
ofertei
educaționale
pentru
petrecerea
timpului liber
prin
desfăşurarea de
proiecte şi
activităţi
extraşcolare

negociere/mediere a conflictelor.
-Cercetare psihopedagogică
“Violenţa şcolară”– aplicare de
chestionare elevilor de gimnaziu şi
liceu din medii diferite.
-Iniţierea de activităţi extraşcolare/
proiecte cu referire la nonviolenţă:
30 ianuarie – Ziua mondială a
nonviolenţei în mediul şcolar,
„Ziua împotriva violenţei asupra
copilului”, „Consumă-ţi energia
prin muzică, nu prin violenţă”,
„Săptămâna prevenirii
criminalităţii”, „Educaţie fără
violenţă”, „Agresivitate şi
violenţă”, „Tinereţe fără violenţă”,
„Alcoolul şi violenţa transformă
coşmarul în realitate”, „Siguranţa
pe internet”.
-Participarea elevilor la activităţi
extraşcolare sportive, artistice,
civice, servicii in beneficiul
comunităţii în cadrul cercurilor
şcolare al cluburilor şi palatului
copiilor prin participarea la
concursuri extraşcolare: „Cu viaţa
mea apăr viaţa” ,„Educaţia rutieră
- educaţia pentru viaţă”, „Alege!
Este dreptul tău!” , Concursul de
proiecte antidrog „Împreună”,
Concursul naţional “Mesajul meu
antidrog”, „Fii fair-play, nu
violent”, „Fii cool fără droguri” ,

educative,
diriginţi
Preşedinte CSE

beneficiari
- prelucrare statistică
şi interpretarea datelor

Conducerea
şcolii,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
profesorii
diriginţi,
psihopedagog.

Reprezentanţi ai
Poliţiei,
părinţilor, ai
autorităţilor
locale, ai massmedia, ONGurilor

Conform
calendarului
stabilit pentru
proiectele
educaţionale

- nr. de beneficiari
- studiu de impact
- nr. de proiecte pentru
fiecare eveniment

Directorii,
coordonatorul de
proiecte şi
programe
educative,
consilieri,
psihopedagog.

Palatul copiilor
CPECA
DJTS Suceava

Anul şcolar
2016-2017

-nr. de proiecte
-nr. de participanţi
-nr. de şcoli implicate
-nr. de premii obţinute
- expoziţii şi portofolii
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„VideoArt”, “Tu decizi!”, „Prea
rebel să fii condus”.
-Organizarea Săptămânii
nonviolenţei în mediul şcolar:
30 ianuarie - 3 februarie 2017

Coordonatorul de
programe şi
proiecte
educative.
-Diseminarea periodică în presa
Directori
locală a exemplelor de bune
Coordonatorul de
practici în ceea ce priveşte
proiecte şi
alternativele de petrecere a timpului programe
liber
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog.
-Publicarea în reviste şcolare şi de
Directori
specialitate a concluziilor unor
Coordonatorul de
studii referitoare la diminuarea
proiecte şi
violenţei în şcoli
programe
educative,
profesori diriginţi,
psihopedagog.
-Desfăşurarea cursurilor opţionale: Directori
„Educaţie pentru sănătate”,
Coordonatorul de
„Dezvoltarea abilităţilor de viaţă”,
proiecte şi
„Fii activ, pregătește-ți accesul
programe
către succes!", „Educaţie pentru
educative,
democraţie”, „Drepturile omului”,
profesori diriginţi,
„Educaţie rutieră”, Proiectul
psihopedagog.
“Comunicare în mass-media”,
“Medierea conflictelor”.

ONG-uri

30 ianuarie 3 februarie
2017

- nr. de proiecte

Parteneri massmedia

Conform
calendarului
stabilit

- nr. articole, emisiuni
- grila de programe
radio.

Poliţia
locală

Conform
calendarului
stabilit

-chestionare
-studii comparative
-situaţii statistice

CJRAE
Reprezentanţi ai
mass-media,
reprezentanţi ai
părinţilor

Conform
calendarului
proiectelor şi
programelor

- nr cursuri opţionale.
- nr. de beneficiari
- portofolii.
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3.10 PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ACTIVITĂŢILE DE DEZVOLTARE A
MANAGEMENTULUI ŞCOLAR
OBIECTIVE
Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcolală
Creşterea profeniolismului personalului
Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţii
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1.Realizarea organigramei
2.Distribuirea sarcinilor şi realizarea
fişei posturilor pentru directorul adjunct
3.Stabilirea componenţei Consiliului de
administraţie şi distribuirea sarcinilor
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce
vor funcţiona la nivelul şcolii în anul
şcolar 2012-2013
5.Numirea prin decizie a
responsabililor departamentelor şi
comisiilor.
6.Stabilirea atribuţiilor din fişa postului
pentru responsabilii departamentelor,
comisiilor şi comitetelor
7.Participarea personalului didactic şi
nedidactic la cursuri de formare

Termen realizare
Septembrie 2016
Septembrie 2016

Persoana/Persoane care
răspund
Echipa managerială
Directorul

Dovezi

Septembrie 2016

Directorul

Documente
Procese verbale ale şedinţelor
Consiliului de Administraţie şi fişa postului
Procesul verbal din Consiliului Profesoral

Septembrie 2016

Echipa managerială
Consiliul de Administraţie

Decizii şi Procese verbale ale şedinţelor
Consiliului de Administraţie

Septembrie 2016

Directorul şi Consiliul de
Administraţie

Decizii

Septembrie 2016

Echipa managerială
Consiliul de Administraţie

Fişele postului pentru responsabilii de comisii
metodice şi laboratoare

Permanent

Echipa managerială

Adeverinţe
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3.11. PLAN MANAGERIAL 2016 - 2017

MANAGEMENT
Resurse
Termen Indicatori de realizare Măsuri/ acţiuni Nivel
/ performanță
Acţiuni Responsabili Materiale
Financiare Umane
de reglare
1.Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor şcolii, prin raportarea la documentelede analiza şi diagnoză a
sistemului, proiectareamanagerială anuală/ semestrială, aplicarea hotărârilor Consiliului de Administraţie

de

Şefii
comisii
catedre

de
şi

Documetele de
analiză elaborate
de
şefii
de
comisii
şi
catedre.

Director
Directori
adjuncți

3
octombrie
2016

Consilier
educativ
Membri CA

Directori şi
responsabili
CM

4.Prezentarea
ofertelor
de Sef
comisie
programe specifice pentru cadre formare
didactice şi elevi ale I.S.J., continuă
C.C.D.,C.J.R.A.E
Consilier şcolar
5.Monitorizarea şi evaluarea
modului în care se aplică în Şefii
de
şcoală politicile educaţionale ale comisii
M.E.N.C.S.
metodice
Monitorizarea internă şi externă
a PAS

Baza dedate cu
cadrele didactice

-

Director
Cadre
didactice

Ofertele
anterioare
de
programe
de
perfecționare

Curaleţ
Laura

Legislaţia
specifică
educaţiei,
aplicabilă
anulşcolar
2016-2017

Director
Directori
adjuncți
Consilier
educativ

în

Deciziile de constituire
a
comisiilor pentru
anul şcolar 2016-2017.
Documentele finalizate
ale grupurilor de lucru
/ ale Consiliului de
Administraţie
pentru
anul şcolar 2015-2016.
Calitatea documentelor

5
octombrie
2016
1 octombrie
2016

Graficul Unic de
Control

Permanent

Toate cadrele didactice
aplică planuri cadru,
programe
şcolare,
Bănci de date cu
legislaţia
specifică
educaţiei, aplicabilă.

Oferta
programelor
deformare continuă a
C.C.D.; C.J.R.A.E

Elemente
feedback
consfătuirile
discipline

de
după
pe

Completarea,
revizuirea,
după
reuniunea
managerială
Analizele periodice
a
eficienţei
deciziilor adoptate
Abordarea
unor
tematici adiţionale,
în
funcţie
de
eventualele
probleme
conjuncturale
survenite
Completarea sau
modificarea
în
situaţii obiective
Ofertele adiţionale
programelor
propuse

Consultanţă, la
cerere,
din
parteaI.S.J.

Nivel local

Cadre
didactice

Toate
planurile
managerialeale
Comisiilor şi catedrelor
ce conţin elemente
specifice din Planul
managerial pentru anul
şcolar2016-2017.

Nivel
local

3.Întocmirea
Graficului
asistenţă la ore

Echipa
managerială

1
octombrie
2016

Nivel
local

2.Elaborarea
tematicii
şi
graficelor
Consiliului
Profesoral,
Consiliului
de
Administraţie, grupurilor de
lucru, comisiilor metodice şi
adaptarea acestora la derularea
calendarului de activităţi pe
parcursul anului şcolar şi la
priorităţile fixate

Echipa
managerială

Raportul
de
activitate dinanul
şcolar2015-2016
Planul
managerial
pentru
anul
şcolar
2016-2017

Nivel local

1.Proiectarea activităţii
din
şcoală, în conformitate cu PAS,
Planul managerial pentru anul
şcolar 2016-2017 şi Raportul de
activitate din anul şcolar20152016.

Nivel local

Obiective
specifice

82

Plan de acţiune Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni

Portofoliul de proceduri
operaționale elaborate
la
nivelul
unităţii
şcolare

Cadre
didactice

-

Coordonator
CEAC
Echipa
managerială

Echipa
managerială

Permanent

Implementarea
corectă a programe şi în
organizarea/
desfăşurarea
unor
activităţi

Permanent

Bază de date
funcţională
cu
elementele de contact.

Cadre
didactice

Verificarea
procedurilor
elaborate
şi
monitorizarea
aplicării lor ,
dezbateri
/
diseminarea
modelelor de
succes
Scrisori metodice,
aplicarea
unor
instrumente
de
monitorizare
specifice
Reactualizarea
bazei de date
Scrisorile metodice

Administrator sept.2016
Paznici

Număr de sisteme de
supraveghere internă
şi externă.
Plan de măsuri

Contract cu firma
de pază.

Decizilede constituire a
Comisiilor
Rapoartele
de
autoevaluare
Raportul unitar
Evaluare
internă/evaluare externă

Procese- verbale

Nivel local

2.Consilierea
personalului Şefii
de
didactic, nedidactic şi auxiliar comisii
implicat în implementarea unor metodice
programe
şi
în Consilier
organizarea/desfăşurarea
unor educativ
activităţi
3.Asigurarea
fluxului
de Compartimentul Documente
informaţii dintre I.S.J şi şcoală, Secretariat
legislative
prin utilizarea canalelor de
M.E.N.C.Ș.,
comunicare existente.
Inginer
de Regulamente
sistem
metodologii,
ordine
4.Elaborarea Planului de măsuri Directori
Planurile de
pentru
asigurarea
protecţiei adjuncți
măsuri anuale –
unităţii şcolare, a siguranţei în
asigurarea
mediul şcolar.
protecţiei
unităţii.

Permanent
Echipa
managerială

Nivel județean Nivel local

Documentele
specifice
(regulamente,
ordine,legi,meto
dologii)
necesare
elaborării
fiecărei
proceduri
Portofolii,
Programe
Metodologii
Legi
Ordonanţe

Nivel local

Coordonator
CEAC

Buget
local

1.Elaborarea de către CEAC a
unor proceduri pentru aplicarea
coerentă
şi
sistematică
a
prevederilor
legislative,a
metodologiilor şi regulamentelor
de implementare a unor programe
şi de organizare/desfăşurare a
unor activităţi

Nivel local

2.Eficientizarea activităţii comisiilor prinaplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pedomenii de activitate;

Comisia
CEAC

2.Monitorizarea internă şi externă
a procesului de asigurare a
calităţii,
Elaborarea
rapoartelor
de
autoevaluare, organizarea şi
desfăşurarea
inspecţiilor
de
validare a rapoartelor de
autoevaluare,
întocmirea
planurilor de îmbunătăţire.

Conducerea
şcolii
Şeful comisiei
CEAC

Documente,
publicaţii,
manuale
specifice

-

Director
Şef Comisie
CEAC

Conform
graficului

-

Director

Conform
graficului

Şef
Comisie
CEAC

Consultanţă,
cerere

la
Nivel local

1.Monitorizarea
funcţionării
comisieide asigurarea calităţii

Nivel
local

3.Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în şcoală.
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CURRICULUM
1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ modern centrat pe elev, având ca finalitate dobândirea
competenţelor cheie europene;

2.Elaborarea
şi
publicarea
unor
recomandări metodice
pe discipline privind
adaptarea demersurilor
didactice la învăţarea
centrată pe elev
3.Derularea
unui
program de verificare a
dobândirii
competenţelor cheie de
către elevi.

Comisia
pentru
curriculum

Comisia
pentru
curriculum

Programele
şcolare
Publicaţii
metodice

4.Monitorizarea
aplicării curriculumului
naţional
la
toate
nivelurile şi formele de
învăţământ.

Comisia
pentru
curriculum

Programele
şcolare
Alte documente
M.E.N.C.Ș.

Echipa
managerială
Secretariat

Programele
şcolare
Alte documente
M.E.N.C.Ș.
Publicaţii
metodice

Comisia
pentru
curriculum

Semestrul I,
Conform
planificarii
activităţii
metodice pe
discipline

Se va aborda cel
puţin o temă, la
fiecare
comisie
metodică, privind
Aplicarea
programelor şcolare

Realizarea
unor
observaţii unde este
cazul

Procese-verbale

Permanent

Procese- verbale

Nivel local

pe

Consumabile

Programele
şcolare
discipline de
învăţământ

Inginer de
sistem

Consumabile

de

Directorii
adjuncți
Şefii
de
comisii
şi
catedre

Semestrul II

Realizarea
unor
observaţii unde este
cazul

Procese -verbale

Directorii
adjuncți
Şefii
de
comisii
şi
catedre

Conform
graficului
unic

Verificarea aplicării
noilor programe

Asistenţe la ore

Nivel local

Comisia
curriculum

Nivel local

1.Informarea, formarea
şi consilierea cadrelor
didactice
privind
aplicarea corectă a
programe şcolare

Şefii de comisii şi
catedre

Raportul în anul
şcolar
20152016
Baza dedate a
elevilor
cu
performanţe
Planul
managerial
al

Director
adjunct
Şefii
comisii
catedre

Noiembrie
2016
de
şi

Organizarea
programelor
specifice
Selecţia pe criterii
valorice
Numărul
de
participanţi

Reglarea
activităţii
în funcţie de
prezenţa elevilor

Nivel local

1.Organizarea
programelor/
activităţilor de pregătire
pentru performanţă

Conform
bugetului alocat

2.Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală;
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Echipa
managerială

Baza de date a
elevilor
cu
performanţe
şcolare deosebite
la nivel local

Director
Finanţare locală

2.Organizarea
unor
evenimente
de
promovare, evidenţiere
şi
recompensare
a
elevilor/
cadrelor
didactice
cu
performanţe deosebite

Inginer
sistem

Permanent
de

Realizarea bazei de
Date a elevilor cu
performanţe şcolare
deosebite
şi
a
profesorilor care i-au
pregătit

Completarea
periodică a bazei
de date

Nivel local

comisiei

Consilier şcolar
Consilier educativ
Diriginţi

Cosilier şcolar

Resurse
materiale
existente în
Cabinetul
şcolar

Metodologia şi
calendarul
de
admitere
Broşura editată
DeI.S.J.
Testele
de
aptitudini

Permanent

Diriginţi

Gradul de diminuare
a abandonului şcolar
şi
a
ratei
absenteismului

Diseminarea
bunelor
practici,
monitorizarea
şcolilor
confruntate
cu
probleme

Gradul de ocupare a
locurilor în licee

Analiza
şi
monitorizarea
Acţiunilor

Consilier
şcolar

Permanent

Diriginţi

Reducerea
numărului de cereri
de transfer

Rezultate
admitere

Nivel local

Consilier şcolar

Finanţare CJRAE

1.Asigurarea serviciilor
de
consiliere
individuală cu prioritate
elevilor proveniţi din
medii dezavantajate, cu
situaţii de eşec şcolar,
frecvenţă scăzută sau
abandon
2.Asigurarea consilierii
individuale şi de grup
tuturor elevilor de clasa
a VIII-a, în vederea
stabilirii
opţiunilor
pentru admiterea în
liceu/
școală
profesională.

Nivel local

3.Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-pedagogică, orientare şcolară şi profesională;

1.Verificarea periodică
a însuşirii abilităţilor de
comunicare,
scrierecitire şi de calcul
matematic,
a
organizării
Programelor

Şef
comisie
învăţători

Programele
şcolare
pentru
învăţământul
primar
Reglementările
pentru

Prof. Pentru
înv. Primar
Conform
graficelor de
control la
Inv.primar,

Instrumentelede
evaluarea
progresului şcolar

Analiză
monitorizare

şi

Nivel local

4.Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale dezavantajate;

Peste 85% elevi
provenind din medii
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2.Coordonarea
acţiunilor
de
administrarea
programelor
sociale
Bani de liceu şi
Euro200, şi stabilirea
unei ierarhizări corecte
a solicitaţilor.

învăţământul
simultan

Administrator
financiar
Secretariat
Diriginţi

Documentaţia
specifică
Aplicaţiile
informatice
transmise de
M.E.N.C.Ș.

Coordonator
Șc. Sălăgeni

-

Administrator
financiar
Secretariat
Diriginţi

defavorizate
promovaţi

Conform
graficelor
M.E.N.C.Ș.

Diminuarea
numărului
contestaţii

de

Monitorizare
Evaluări
periodice

Lista cu ierahizarea
elevilor

Nivel local

recuperatorii şi de
progres, în unităţile
şcolare
cu
elevi
provenind din medii
defavorizate,
din
învăţământul cu predare
simultană

5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică, opţiunile/interesele elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe
piaţa muncii

2.Realizarea planului de
şcolarizare pentru
învăţământul
profesional
prin
corelarea domeniilor de
calificare/specializărilor
cu cele solicitate pe
piaţa locală a pieţei
forţei
de
muncă,
conform PRAI şi PLAI;
aprobarea calificărilor
/specializărilor
noi
propuse

Chestionare
specifice

-

Consilier
educativ

Consilier educativ

Compartimentul
Curriculum

CEAC

Elevii de clasa a
VIII-a investigaţi
Reinvestigarea
elevilor

Consilier
şcolar

Diriginţii
cls. a VIII-a

Director

octombrie
2016mai 2017

PRAI
PLAI
PAS
Documente
AJOFM

-

Dir. adjunct
Responsabil
comisie
Tehnologii

Martie
2017

Numărul
de
absolvenţi încadraţi
pe piaţa muncii

Nivel local

Consilier școlar

Avizul
M.E.N.C.Ș.
pentru Planurile
de
şcolarizare
propuse pentru
2017-2018

Nivel local

1.Investigarea
opţiunilor şcolare şi
profesionale ale elevilor
de clasa a VIII-a şi
prezentarea acestora în
CP și CA, în vederea
aprobării claselor şi
specializărilor pentru
anul şcolar viitor
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Ofertele de formare
continuă la
nivel judeţean

Prof.
Coordonator
formare

Permanent

Analiza de nevoi

Directori
Comisia
perfecţionare

Conform
calendarului

Ofertele de formare
continuă la nivelul
judeţului
Bază
de
date
colectată din şcoli

Prof.
Coordonator
formare

Analiza de nevoi
Baza de date a
responsabilior cu
Formarea contiunuă
Gradul decuprindere
al cursanţilor

Reprogramări ale
inspecţiilor,
în
situaţii
obiective

Popularizare
ofertelor

a

Completare
periodica baza
de date specifică
Popularizare
a
ofertelor

-

3.Selecţia cursanţilor
şi
constituirea
grupelor de formare
în funcţie de criterii
relevante
pentru
asigurarea pregătirii
corespunzătoare
a
tuturor
cadrelor
didactice şi creşterii
eficienţei procesului
instructiv-educativ

1 octombrie
2016

Nivel
judeţean

Directori
Comisia
perfecţionare

Prof.
Coordonator
formare

Numărulcererilor de
înscriere şi implicit
dosare depuse)
raportat
lapersoane
care
îndeplinesc
condiţiile de înscriere

Nivel judeţean

Comisia
perfecţionare

Metodologii, ordine
M.E.N.C.Ș.,
calendare

Costuri deplasări

Directori

-

1.Asigurarea
condiţiilor
departicipare
a
cadrelordidacticela
susţinerea
examenelor
dedefinitivatşi grade
didactice
în
învăţământ
2.Prezentarea
ofertei de formare
continuă a judeţului

Nivel judeţean

1.Asigurarea accesului personalului dinşcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi
adaptării ascestuia la cel european;

1.Stabilirea număruluişi
tipurilor
de
posturi
didactice auxiliare
şi nedidacticeîn funcţie
deefectivelede
elevişi
normativele învigoare

Directori

Documente strategii,
metodologii
M.E.N.C Ș.

-

Directori

Ianuarie
2016

Respectarea
normativelorîn
Normareaposturilor
Întocmirea corectă a
statelor de personal de
către ISJ

Reorganizarea
structurilor şi
posturilor

Nivel judetean

2.Aplicarea corectă a prevederilor legaleprivind încadrarea unităţilor şcolare cu personal didactic de predare calificat, de conducere,
auxiliarşi nedidactic, în contextul lărgirii autonomiei politicilor de personal;
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Directori

3.Organizarea
şi
desfăşurarea corectă a
concursurilor de ocupare
a posturilor vacante

Director

Portofolii,
programe,
metodologii
Legi,
Ordonanţe

-

Directori

Permanent

Aplicareacorectă
a
procedurilorde
încadrarecu personal

Scrisorile
metodice specifice

Diminuarea
număruluide
contesatţii
Nivel local

2.Participarea
la
acţiunile de consiliere a
managerilor şcolari în
vedereacunoaşterii
şi
aplicării
corecte
a
prevederilorşiproceduril
or
deîncadrare
cupersonalşide
mobilitate
a
personaluluididactic

Documentele
M.E.N.C.Ș.,
metodologiile
Deciziile de
organizare
comisiilor

-

Director
Directori
adjuncti

Permanent

Reducerea sub 5% a
contestaţilor depuse

Soluţionarea
corectă
contestaţiilor

Documente specifice

Monitorizarea
procedurilor/
procesului

a

a

Nivel local

Acoperireaposturilor
cupersonal

2.Continuarea
demersurilor la nivel
localprivind construirea
sălii de sport din
comună.
Finalizarea
lucrărilor

Primarie

Conform
devizelor

Studiile
fezabilitate

de

Director

Semestrul I

Echipa
managerială

Rezultate
Semestrul
I și II

Evoluţia lucrărilor

Procese-verbale de
recepție

Monitorizarea
acţiunulor

Nivel local

Primarie
Echipa
managerială
Contabil Şef

Nivel judeţean

1.Demararea
scrierii
unui
proiect pentru
dotări materiale ale
laboratoarelor,
cabinetelor, atelierelor

Resurse locale,
prin Resurse locale
finanţări
proiecte

3.Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice pentru modernizare;

1.Monitorizarea
Directori
activităţii desfăşurateîn Sef catedră
laboratoare,cabinete
şi Tehnologii
ateliere
şcolare,
cu
accentpe
asigurareafuncţionalităţii

Documentele
M.E.N.C.Ș.
Documentele
de autorizareîn
vederea funcţionării

Directori
Sef
catedră
Tehnologii

Permanent

Numărulde
laboratoare
funcţionale
Graficele orelor
Desfăţurateîn
laboratoare/ateliere

Eficientizarea
spaţiului
şcolar,
astfel încât
laboratoarele
şi
atelierele să îşi
respecte destinaţia

Nivel locsl

4.Actualizarea bazei didactico-materiale în acordcu standardele demersurilor curriculare.
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Acestoraşi
existenţa
dotărilorminimale.

Directori
adjuncți
Bibliotecar
Inginer de
sistem

Documentele
M.E.N. C.Ș.

4.Continuareaprogramelo
rde dotarea şcolilor cu
mijloace
IT,
softuri
educaţionale,
echipamente
audiovideo,
mobilier şcolar etc.

Compartime
ntul
financiarcontabil

Documentele
M.E.N. C.Ș.

Contabil Şef
Comisia
de
inventariere
Bibliotecar
Directori
adjuncți
Bibliotecar
Inginer de sistem

Decembrie 2016

Martie 2017

100%comenzi
asigurate

Procese-verbale de
la CM cu ncesarul

Echipa
managerială
Contabil

Permanent

Numărulde
echipamente
achiziţionate

Corectitudinea
repartizarii
la
structurile şcolare

Echilibrul între
achiţiţii şi casări

Nivel local

3.Realizareacomenzilord
e
manualeînfuncţiede
unbuget orientativstabilit
de cătreI.S.J., calculat
înfuncţie
de
efectiveleşcolare

-

Nivel loacl

Documente
M.E.N.C.Ș..

Resurse locale

Comisia de
inventariere
Bibliotecar

bugetului reparti

2.Inventariereafonduluid
e carte existent în
biblioteca şcolii.

Numărulde activităţi
practicedesfăşurate cu
elevii
Inventar

Nivel local
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RESURSE
RELAŢII COMUNITARE
şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilorce le revin în activităţile şcolii;

1.Stabilirea împreună cu
reprezentanţii
autorităţilor
locale
a
priorităţilor
de
dezvoltareaunităţilor
şcolare
sub
aspectul
investiţiilor,
reparaţiilor
curente,
şiobţinerea
autorizaţiilor sanitare și PSI
pt. şcoli

Echipa
managerială

2.Asigurarea consultanţei
despecialitate
decătrereprezentanţii
autorităţilor
locale şi judeţene în
domenii
prioritare
de
acţiune
(fundamentareaplanului de
şcolarizare,finanţare
europeană,achiziţii
şi
investiţii,
respectarea
normelortehnicede
funcţionare)

Echipa
managerială

Documentaţiile
specifice

-

Echipa
managerială

Sept. 2016iunie 2017

Listadepriorităţi
Programele
specifice
Studiile
de
fezabilitate
Proiectele

Reorganizare
Infuncţie
de
elementele
variabile

Echipa
managerială

Permanent

Evoluţia
indicatorilor
specifici

Evaluarea
eficienţei
derulării
proiectelor

Reprezentanţii
autorităţilor
locale

Număruldeproiecte
comune
Planulde
şcolarizare
Nivel loca

Resurse locale

Reprezentanţii
autorităţilor
locale

Documentaţiile
specifice
Legile
Regulamentele
Normativele
de
aplicare

Nivel local

1.Participareacompetentă

1.Reorganizareacolaborării
cupărinţii
prinimplicarea
lor în activități- lectorate,
proiecte.

Comisia
diriginţilor
Consilier
educativ

Ordinul
M.E.C.I.5132/
2009

-

Consilier
educativ

octombrie
2016

Întocmirea
graficuluide
întâlniri cupărinţii,
pe clase

Procese-verbale
ședințe,
lectorate,
participări
proiecte

Nivel local,

2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea înasigurarea unor servicii educaţionale din şcoli;
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Consilier
educativ

Consilier
educativ
Cadre didactice

SemestrulI

Consilier şcolar

Număruldepărinţi
participanţi
Numărulde
probleme
soluţionateprin
implicareapărinţilor
Participări
la
proiecte

Planurile
de
activităţi
ale
comitetelor de
părinţi
Contract
Educaţional

Nivel local

Chestionarele
aplicate

continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

2.Desfăşurarea
schimburilor culturale şi
amobilităţilor
încadrul
protocoalele încheiate cu
instituţii
similare
dinstrăinătate
(Ucraina,
Moldova
+
partenerii
Erasmus+: Bulgaria, Italia,
Turcia, Slovacia, Spania)

Cadre didactice

Director
Coordonatori de
proiecte

Mapele
întocmite
Suporturile de curs

Consilier
educativ

Director
Consilier
educativ
Coordonatori de
proiecte

Permanent

Conform
protocoalelor
încheiate

Număruldeproiecte
în derulare
Gradul
dediseminare
al
exemplelorde
bunăpractică;
Numărulde elevişi
cadredidactice
implicateîn proiecte
Numărulde
activităţi
Număruldecadre
didacticeşi
elevi
participanţi
la
mobilități

Procese-verbale
cu participanții
Analiza
impact

de
Nivel local

Consilier
educativ

Protocoalele
încheiatecu
instituţiile
respective

Elementede
feed-back
Procese-verbale
cu participanții

Nivel local

1.Derularea activităţilor
prevăzute în protocoalele
departeneriat încheiatecu
instituţiile
locale
şi
dinjudeţ(Poliţie, Serviciul
Antidrog, Agenţia pentru
Sănătate
Publică
ş.a.)învederea
impliementăriiproiectelor
educative

Conform bugetelorstabilite
Conform protocoalelor încheiate

3.Asigurarea

Comisia
diriginţilor

Bugetele comitetelor
depărinţi din şcoli

2.Acţiunispecifice
de
identificare
a
disponibilităţilor de
implicare a părinţilor în
rezolvarea
problemelor
şcolii
şi
încheierea
Cotractului Educaţional în
conformitate
cuLegea
1/2011.

consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli prin colaborarea cu alte şcoli /ISJ, cu scopul
realizării unor proiecte cu fonduri europene.
1.Diseminareainformaţiil
or
referitoare
laoportunităţile
definanţare

Coordonator
de
proiecte europene

Materiale
promoţionale

-

Echipa
managerială
Coordonator de
proiecte

Permanent

Raportul aplicaţii
depuseşi aplicaţii
aprobate

Analizaaplicaţiil
or

Nivel local

4.Asigurarea
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prinprogrameşi proiecte

3. Facilitarea accesului la
cataloagele de cursuri şi
consilierea
cadrelor
didactice
pentru
participarea la accesarea
burselor
de
formare
continuă în străinătate.

Coordonator
de
proiecte europene
Cadre didactice

Documentaţiile
specifice
Site-uri
de
specialitate

-

Permanent

Monitorizarea
şi
consilierea
Analiza
programelor
Analizaaplicaţiilo
r respinse

Numărul de burse
obţinute

Analiza
diseminarea
rezultatelor

Niveljlocal

Echipa
managerială

Numărulde
aplicaţii
depuse,numărulde
parteneriate
stabilite

Director
Coordonator
de
proiecte europene
Cadre didactice

Cataloagele
cursuri
Ghidurile
specifice
Site-uri
documentare

de
-

Coordonator de
proiecte
europene

de
Cadre didactice

Permanent

şi
Nivel local

2.Acordarea consultanţei
şi
sprijinuluinecesar
căutării
departenerişi
redactării
documentaţiilorde
finanţare
pentru
proiectedecooperare
şcolară
internaţionalăincadrulpro
gramului Erasmus+

europene
Cadre didactice
Coordonator de
proiecte
europene
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3.11. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
2016 - 2017
Obiective
I.
Diversificarea
ofertei de
formare şi
armonizarea ei
cu nevoile
identificate
individual, de
grup şi
ocazional

Acţiuni
1.1. Diagnoza nevoilor de
perfecţionare prin:
- aplicarea chestionarelor de nevoi;
- inspecţiile de specialitate;
- asistenţe şi interasistenţe;
- discuţii cu factorii în domeniu
1.2. Valorificarea informaţiilor
despre nevoile de formare pentru
proiectarea activităţilor de formare
curentă în unităţile şcolare /cercuri
pedagogice:
- planuri de activităţi de formare
- calendarul activităţilor de cercuri
- oferta şi suplimentul activităţilor
C.C.D.
1.3. Actualizarea instrumentelor de
monitorizare la nivelul şcolii, a
formelor de perfecţionare parcurse şi
a opţiunilor de formare
1.4. Diversificarea ofertei de formare
curentă realizată în şcoală
1.5. Monitorizarea eficienţei „Zilei
metodice pe discipline” prin inspecţii
de specialitate / tematice
1.6. Reorganizarea cercurilor

Grup ţintă

Resurse
materiale

Resurse
umane

cadre
didactice

- fişa de
valorificare a
inspecţiei;
- fişa
metodistului
- chestionare

- inspectori
- metodişti
- directori
- responsabili
formare

cadre
didactice

- programe,
calendare,
oferte de
dezvoltare
profesională

cadre
didactice

Orizont de
timp

Responsabilităţi

Finalizare
Evaluare

semestrial

- metodişti
- directori
- inspectori

Calendarul
activităţilor
metodice pe
centre suplimentare a
ofertei CCD

- inspectori
şcolari
- responsabili
cercuri
pedagogice

semestrial

- metodişti
- directori
- responsabili
perfecţionare

Calendarul
activităţilor
metodice pe
centre

- calendarul
perfecţionării

responsabil
perfecţionare în
şcoală

octombrie
2016

- responsabil
perfecţionare

calendarul
perfecţionării
suplimentare a
C.C.D.

cadre
didactice

- suporturi de
curs

- inspectori de
specialitate
- metodişti

Semestrul
II

- directori
- responsabili cu
formarea

calendarul
perfecţionării
suplimentare a
C.C.D.

cadre
didactice

- rapoarte
- procese
verbale

inspectori

Semestrul
II

- directori
- inspectori

- rapoarte
- procese
verbale

- Mapa

- inspectori de

Octombrie

- inspectori

- Mapa

cadre
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Obiective

Acţiuni
pedagogice şi instrumentarea
activităţii acestora pe discipline
1.7. Editarea Buletinului formării
continue în cadrul revistei şcolii

II. Stimularea
şi valorificarea
interesului
cadrelor
didactice în
parcurgerea
etapelor de
formare
continuă

1.8. Diversificarea activităţii de
formare curentă pentru directori şi
consilieri educativi
2.1. Diseminarea informaţiilor utile
pentru susţinerea gradelor didactice
2.2. Planificarea şi monitorizarea
realizării inspecţiilor pentru
susţinerea gradelor didactice
2.3. Realizarea înscrierilor pentru
susţinerea gradelor didactice
2.4. Verificarea şi transmiterea
documentelor pentru înscrierea la
gradele didactice
2.5. Înregistrarea rezultatelor la
examenele pentru susţinerea gradelor
didactice
2.6. Diseminarea informaţiilor
privind oferta de programe de
perfecţionare periodică
2.7. Monitorizarea parcurgerii
etapelor în perfecţionarea periodică

2.8. Organizarea grupelor pentru

Grup ţintă

Orizont de
timp
2016
Ianuarie
2017

Responsabilităţi
- metodişti

Finalizare
Evaluare
„succesului
didactic”

- colectiv de
redacţie

trimestrial

- inspectori

- gradul de
solicitare al
revistei

- calendarul
activităţilor

inspectori

semestrial

inspectori

- analiza
chestionarelor

cadre
didactice

- calendarul
activităţilor de
perfecţionare

inspectorul de
dezvoltare
profesională

Septembrie
2016

responsabilităţi
perfecţionare

- gradul de
înscriere la ex.
de grad

metodişti

- baze de date
pentru grade
didactice

inspectorii de
specialitate

septembrie
octombrie
2016

- inspectorii de
specialitate
- resp. cu
formarea continuă

- baza de date
pentru grade
didactice

Resurse
materiale
„Succesului
didactic”

Resurse
umane
specialitate
- metodişti

cadre
didactice

- revista şcolii

directori

didactice

cadre
didactice
cadre
didactice
inspectori de
specialitate
Resp. cu
perfecţionarea

- baza de date
pentru grade
didactice
- baza de date
pentru grade
didactice
- baza de date
pentru grade
didactice
- buletinul
formării
continue

responsabil
perfecţionare

- baza de date
pentru grade
didactice

directori

programe de

inspector şcolar
responsabilul
activităţilor de
formare
responsabilul
activităţilor de
formare
Insp. şcolar cu
dezvoltarea
profesională
inspectorul
şcolar cu
dezvoltarea
profesională
inspectorul

octombrie
noiembrie
2016
Nov-dec
2016
iunie 2017
septembrie
octombrie
2016

- responsabilul cu
dezvoltarea
profesională
- responsabilul
activităţilor de
formare
- responsabilul
activităţilor de
formare

- baza de date
pentru grade
didactice
- baza de date
pentru grade
didactice
- baza de date
pentru grade
didactice
- gradul de
solicitare a
informaţiilor

periodic

- responsabilul
activităţilor de
formare

- baza de date
pentru grade
didactice

Semestrul

- responsabilul

- grad de

lunar

- responsabilul cu
formarea continuă
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Obiective

III.
Valorificarea
resurselor de
experienţă
pozitivă în
evoluţia
profesională,
pentru
realizarea unei
inserţii
profesionale
eficiente

Acţiuni

Grup ţintă

Resurse
materiale
formare

Resurse
umane
şcolar cu
dezvoltarea
profesională

Orizont de
timp
II

Responsabilităţi
activităţilor de
formare
- directori

participarea la modulele de formare
continuă în cadrul perfecţionării
periodice pentru ofertanţii locali de
programe acreditaţi
3.1. Monitorizarea realizării zilei
metodice a stagiarului pe comisii
metodice

inspectori
cadre
didactice
cadre
didactice
stagiare

program de
formare /
dezvoltare

3.2. Identificarea necesarului şi a
posibilităţilor organizării tutoriatului
în sprijinul cadrelor didactice
stagiare
3.3. Organizarea stagiilor de formare
/ dezvoltare pentru cadrele didactice
necalificate

cadre
didactice
stagiare şi cu
experienţă

program de
formare /
dezvoltare

responsabil
perfecţionare

octombrie
noiembrie
2016

mentori de
formare
iniţială

programe de
formare /
dezvoltare

inspector
dezvoltare
profesională

- inspector
Semestrul I dezvoltare
profesională

- inspectori
şcolari
- responsabil
perfecţionare

lunar

Finalizare
Evaluare
solicitare a
programelor

inspector
dezvoltare
profesională

- analiza de
nevoi de
formare

responsabil
perfecţionare

- analiza de
nevoi de
formare
- testare
periodică

Responsabil cu perfecţionarea,
prof. Țăruș Alexandrina
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3.12.PLAN MANAGERIAL
al Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare
AN ŞCOLAR 2016- 2017
„Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor.
Atunci să-i învăţăm să se adapteze.”
(Maria Montessori –Descoperirea copilului)
Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de
cunoaştere şi la potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii
tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră
integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii.
Activităţiile extracurricularecontribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la
organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber.Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu însufleţire şi
dăruire, la astfel de activităţi.
Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria
şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.
Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi
faţă de scopurile urmărite.
VIZIUNE :
 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o societate dinamică, în
continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul devine resursă, producător,
lider de opinie, deci participant activ).
 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul educaţional curricular, în
scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al copilului.
PUNCTE TARI :
 Reţea coerentă de coordonare a activităţilor educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare: inspectorul educativ şi inspectorul şcolar cu programe şi
proiecte de cooperare internaţională – la nivel judeţean, coordonatorul de programe şi proiecte şcolare – la nivelul unităţii de învăţământ, consilierul
diriginte şi corpul profesoral – la nivelul clasei, structurile organizaţionale ale elevilor şi părinţilor - la nivelul unităţii şcolare;
 Rezultate bune ale copiilor la manifestările educative locale, judeţene, regionale şi naţionale;
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
96

Plan de acţiune Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni







Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă;
Diversitatea programului de activităţi educative;
Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul anului şcolar
Finalitatea proiectelor şi programelor educative ale copiilor prin participarea la competiţii la nivel de unitate, local, judeţean, regional şi naţional;
Mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare în comunitate, prin spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii pentru copii;
Existenţa parteneriatului educaţional cu familia în vederea responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional;

PUNCTE SLABE :
 În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului;
 Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului de gimnaziu;
 Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi;
 Fonduri insuficiente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Insuficienta formare a cadrelor didactice în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;
 Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte educaţionale interdisciplinare;
OPORTUNITĂŢI :
 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa comunităţii;
 Diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional prin perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei;
 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea de roluri;
 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;
AMENINŢĂRI:
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei educative;
 Oferta negativă a străzii şi internetului;
 Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală.
SCOPUL: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului
elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi.
OBIECTIVE STRATEGICE:
1. Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului instructiv-educativ;
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Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia;
Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală;
Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală;
Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie complementară;
Dezvoltarea dimensiunii europene a activităţii educative şcolare, extraşcolare şi extracurriculare prin multiplicarea programelor şi proiectelor educative
de cooperare internaţională;
7. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reduceRea fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,
absenteism şi analfabetism;
8. Formarea resursei umane în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
9. Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea impactului acesteia în comunitate;
10. Întărirea parteneriatului educaţional guvernamental – non-guvernamental în vederea responsabilizării tuturor factorilor sociali implicaţi în susţinerea
procesului instructiv-educativ.
2.
3.
4.
5.
6.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
1.
2.
3.
4.
5.

Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculare şi extracurriculare în proiectarea activităţii educative.
Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare.
Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării.
Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact.

REZULTATE AŞTEPTATE:






creşterea calităţii actului educaţional şi a rezultatelor învăţării;
introducerea obligatorie a elementului educativ în proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice la fiecare obiect de studiu;
proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul
obiectelor de studiu;
stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la
nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;
stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii şcolare/comunităţii;
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reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar;
creşterea ratei promovabilităţii şcolare;
asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală;
ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educaţional;
formarea resursei umane necesare dezvoltării societăţii cunoaşterii;
asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea comunităţii cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale le au asupra
formării tinerei generaţii ce urmează a se integra.

I. OBIECTIVE:
 Optimizarea relaţiei școală - familie;
 Diversificarea activităţii extracurriculare;
 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe
legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.
 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare;
 Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural;
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru
monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor;
 Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și internațional;
 Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate și în anii trecuți.
II. MODALITĂŢI DE REALIZARE:
 Monitorizarea disciplinei în şcoală;
 Depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă;
 Colaborarea cu familia, Poliţia, Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică în vederea reducerii fenomenului de absenteism şi de violenţă
şcolară;
 Încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii;
 Activităţi de orientare şcolară şi profesională;
 Activităţi de educaţie rutieră, sanitară şi de securitate personală cu invitaţi din rândul specialiştilor;
 Implicarea și colaborarea elevilor/cadrelor didactice în vederea realizării site-ului, revistei şcolii și în activități artistice;
 Excursii tematice, vizite la muzee, drumeții etc.

99

Plan de acţiune Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni

III. GRUPUL ȚINTĂ:
 PRIMAR –elevii ciclului primar, gimnazial și liceal,cadrele didactice din școală;
 SECUNDAR – familia, societatea civilă, comunitatea și societatea în ansamblul ei.

1. PROIECTARE ȘI ORGANIZARE

Domeniul

Obiective

Asigurarea cadrului
legislativ specific
activităţii educative
şcolare şi extraşcolare

Permanenta actualizare
a conţinutului învăţării
şi accentuarea
dimensiunii educative a
acestuia

Activități

Termen

Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care
reglementează activitatea educativă

1.09.2016

Repartizarea diriginților/învățătorilor pe clase

1.09. 2016

Întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară,
absenteismul, delicvenţa

lunar

Cine răspunde
Consilier educativ
Director
Consilier educativ
Consiliul de
administraţie(Andrei
Alecsandru, Pintilei
Marius)/ Responsabilul
comisiei de prevenire și
combatere a violenței
(Spiridon Ovidiu)
Director
Consilier educativ

Elaborarea Programului activităţilor / proiectelor
educative şcolare şi extraşcolare

3.10.2016

Organizarea Comisiei metodice a ariei curriculare
Consiliere şi orientare şi activităţi educative şcolare şi
extraşcolare

30.09.2016

Consilier educativ

Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a
activităţii de consiliere şi orientare / a activităţilor
extracurriculare conform reglementărilor în vigoare

30.09.2016

Diriginți
Profesori pentru
învățământul primar
Consilier educativ

Întocmirea programelor de parteneriate educaţionale.

Termen
permanent

Director

Revizuirea Regulamentului de ordine interioară

3.10.2016

Obs.

Consiliul de administrație/
Comisia specifică
Responsabil CEAC
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2. IMPLEMENTARE

Motivarea pentru
iniţiativă a Consiliului
Elevilor nou constituit,
proiectarea de activităţi
extracurriculare

Abordarea
complementară a
dimensiunii curriculare
cu cea cross-curriculare
şi extracurriculare în
proiectarea activităţii
educative.

Întocmirea graficului elevilor şi profesorilor de
serviciu pe şcoală

3.10.2016

Organizarea Consiliului Elevilor

Luna
octombrie

Organizarea Consiliului reprezentativ al părinţilor/
Prezentarea activității Asociației de părinți „În
sprijinul educației”

3.10.2016

Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de
consiliere

3.10.2016

Întocmirea graficului de desfăşurare a activităţilor
metodice

3.10.2016

1.Desfăşurarea orelor de consiliere conform
reglementărilor privind activitatea de consiliere şi
orientare

săptămânal

2.Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu
şi a celor din parteneriate
3.Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului
şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare

permanent

Director
Prof. Poenaru Petru/ Andrei
Alecsandru
Consilier educativ
Cf.
Diriginți
calendar
Coordonator programe şi
proiecte educative şcolare şi
extraşcolare
Director
Diriginți
Învățători
Director
Coordonator programe şi
proiecte educative şcolare şi
extraşcolare
Coordonator programe şi
proiecte educative şcolare şi
extraşcolare
Diriginți/învățători
Coordonator programe/
Director
Responsabilii comisiilor
metodice

Raportare
Director
statistică a 12Consilier educativ
a zi din lună
Profesor psihopedagog
permanent
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4.Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a
delicvenţei juvenile, a traficului de persoane
Introducerea şi
valorificarea
elementului educativ în
fiecare unitate de
învăţare.

5.Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea violenţei în
mediul şcolar
6.Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei
şi culturii naţionale, europene, mondiale
7.Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de
igienă, de prevenire a îmbolnăvirii
8.Acţiuni de cunoaştere şi respectare regulilor de
protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de prevenire
a incendiilor

Implementarea
metodelor activparticipative pentru

9.Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de
protecţia a mediului

Director
Comisia pentru prevenirea
şi combaterea violenţei în
Conform
mediul şcolar
planificării
Diriginți
Parteneri
Comisia pentru prevenirea
Raportare
statistică a 5-a şi combaterea violenţei în
mediul şcolar
zi din lună
Membrii catedrelor de limba
Conform
și literatura română, om și
planului de
societate
activitate al
Diriginți
catedrelor
Învățători
Membrii catedrei de științe
Conform
Diriginți
planificării
Învățători
Diriginții
Conform
Rotariu Alexandru
calendarului
Stroici Elena
Prof. Bolohan Romeo
Conform
Prof. Bejinariu Liliana
calendarului
Diriginti/ învățători
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ridicarea calităţii
rezultatelor învăţării.

Redimensionarea orei
de consiliere şi
orientare şcolară din
perspectiva valenţelor
educaţiei de impact.

10.Organizarea de programe specifice pentru
- ed. ptr. dezv. personală
- ed. inter şi multiculturală
- ed. pentru pace
- ed. ptr. drepturile copilului
- ed. pentru sănătate
- prevenirea abandonului şcolar
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării
- prevenirea violenţei şi abuzului asupra
copilului prin muncă a copiilor
- promovarea egalităţii de şanse (nondiscriminare, grupuri dezavantajate)
- ed. ptr. dezvoltarea comunitară
- ed. ecologică
- ed. prin sport
- ed. globală
11.Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (Zilele
Școlii, Ziua educației, Ziua învățătorului, etc).
12. Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale
13.Organizarea de reuniuni de informare şi iniţiere
pentru conceperea, monitorizarea şi evaluarea
proiectelor
14.Eficientizarea activităţii de consiliere privind
cariera

Complementarizarea

Permanent

Consilier educativ
Director
Diriginți
Învățători
Parteneri

Consiliul de administraţie,
Conform
Consilier educativ
planificării
Director
Lunile
Diriginți
ianuarie-iunie
Învățători
Director
Permanent
Consilier educativ
Nov.Aprilie
Sem. II

15.Eficientizarea pregătirii elevilor pentru concursuri,
competiții, examen admitere liceu, bacalaureat

Permanent

16.Permanentizarea parteneriatelor cu autorităţile
locale, mass-media, agenţi economici

Permanent

Consilier educativ
Director
Profesor psihopedagog
Diriginții claselor a VIII-a, a
XII-a
Diriginții claselor a VIII-a, a
XII-a
Profesori
Director
Consilier educativ
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educației formale cu cea
17.Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive
non-formale prin
inițierea de activități
educative
18.Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea
interdisciplinare
personalizată, apariţii în presă, pe site-uri educaţionale
diverse
19.Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice
- părinţi
20.Elaborarea de materiale şi instrumente de lucru
specifice (mape de documentare)

Consilier educativ
Diriginții/învățătorii
Responsabilii comisiilor

Permanent

Consilier educativ
Director

Permanent
Lunar

21.Responsabilizarea membrilor Consiliului elevilor
şi a elevilor cu responsabilităţi la nivelul claselor
pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini

3.CONTROL ŞI EVALUARE3.
CONTROL ŞI EVALUARE

Conform
planificării

Realizarea unui număr de asistenţe la orele de
dirigenţie

Permanent

Periodic

Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul
elevilor pentru a evidenţia priorităţile educative

Lunar

Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi
Consilierea și evaluarea ale comisiei diriginţilor
activităților educative
școlare și extrașcolare
Evaluarea impactului activităţilor educative asupra
pe baza standardelor,
stării disciplinare a elevilor
criteriilor și
indicatorilor de calitate.
Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute în
şcoală

Diriginții/învățătorii
Diriginții/învățătorii
Responsabilii comisiilor
Consilier educativ
Responsabil Consiliu Școlar
al elevilor – Chiriac
Andreea
Consilier educativ
Director
Consilier educativ
Director
Președinte Consiliul elevilor

Periodic

Consilier educativ
Director

Semestrial

Consilier educativ
Director

Periodic

Consilier educativ
Director
Diriginții/învățătorii

Coordonator proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,
DONCEAN IONELA DIANA
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3.13. PLAN OPERAȚIONAL - CEAC 2016-2017
DOMENIUL

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂȚI
/ACȚIUNI

INSTRUMENTE/
RESURSE

RESPONSABILI

MODALITĂȚI DE
EVALUARE
A OBIECTIVELOR

TERMENE

INDICATORI
DE REALIZARE

Curriculum

Adaptarea
demersurilor
didactice în vederea
asigurării calități în
educație;

Realizarea planurilor manageriale,
reactualizarea PAS și a planificării
privind activitățile de îndrumare,
control și evaluare

Documente
Planuri
Grafice

Directorii
Responsabili
comisii metodice
Resp.PAS

Oct.2016
permanent

Documente realizate (planuri,
PAS, planificări)

Organizarea activităților privind
asigurarea ș ievaluarea calității

Documente
Ghiduri
Ordine
Ghiduri
Pliante
Ordine
Legi
Ghiduri
Programe
Chestionare
Standard

Directorii
Resp.CEAC

Documente școlare
Planuri managerial
Planuri
operaționale
Fișe de atribuții
Planuri
Programe
Fișe
Planuri
Programe
Fișe

Oct.2016

Documentații realizate

permanent

Aplicare chestionare
Consiliu cu temă

Directorii
Comisia CEAC

Fișe de evaluare
Grafice
Rapoarte

Oct.2016

Monitorizarea, evaluarea și analiza
activității didactice la toate
disciplinele (asistențe și
interasistențe)

Fișe de asistențe
Ghiduri
metodologice

Directorii
Resp.comisii
metodice
Comisia CEAC

permanent

Monitorizarea demersului didactic
în raport de utilizarea și
diversificarea strategiilor didactice,
folosirea sistemului
informatizat(calculator, AEL),
utilizarea instrumentelor de
evaluare, realizarea unei evaluări
ritmice

Planuri
Procese verbale
Grafice
Rapoarte de
analiză ale
catedrelor
Planificări
Proiectedi

Directorii
Responsabilii
comisiilo
rmetodice
Cadre didactice

Fișe de
monitorizare a
asistențelor la ore
Grafic al
asistențelor la ore
Proiecte de lecții
Planificări
Portofoliul
cadrului didactic
Documente școlare
Documente
comisii
Portofolii cadre
didactice

Aplicarea de chestionare elevilor,
părinților, cadrelor didactice
Creșterea comunicării între
diferite compartimente și comisii
Analize, rapoarte, planuri,
realizate
Fișe de monitorizare a asistențelor
realizate

Diseminarea informațiilor privind
instrumentele de asigurare și
evaluarea calității
Aplicarea procedurilor și
instrumentelor pentru asigurarea
calității, evaluarea rezultatelor
școlare, a activității cadrelor
didactice, a programelor de studiu

Curriculum

Asigurarea calității
procesului de predareînvățare-evaluare

Directorii
Comisia CEAC

permanent

-peste 75% care didactice care
utilizează strategii didactice
variate și adaptate nevoilor
elevilor;
-utilizarea de către toate cadrele
didactice a unor instrumente
diferite de evaluare, inclusiv a
autoevaluării și a sistemului
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Realizarea unor activități de
pregătire suplimentară a elevilor
pentru examene și concursuri
școlare

Evaluarea și analiza rezultatelor
învățării, monitorizarea și
îmbunătățirea rezultatelorînvățării

Monitorizarea rezultatelor școlare și
a progresului școlar individual și la
examene și concursuri școlare

Curriculum

Adaptarea
curriculumului la
nevoile reale de
formare ale elevilor;

Creșterea motivării

Diversificarea ofertei CDS și CDL

Promovarea egalității de șanse, prin
activități de pregătire suplimentară
a elevilor cu ritmuri diferite de
învățare sau cu nevoi speciale
Monitorizarea frecvenței elevilor

dactice
Instrumente de
evaluare
Soft-uri
programe
Grafice
Materiale
didactice
specifice

Planificări
Proiecte
didactice
Teste
Fișe de lucru
Ghiduri
Programe
școlare
standarde
Grafice
Fișe de asistențe
a orei
Ghiduri
Metodologii
Manuale
Calendare
Teste de evaluare
CDL-uri
CDȘ-uri
Planificări
Programe
școlare
Grafice
Planificări
Teste predictive
Documente

informatizat

-creșterea cu 30% a numărului de
premii obținute la concursuri
școlare
-creșterea cu 50% a ratei de
promovabilitate la examenul de
bacalaureat
-creșterea cu 25% a numărului de
elevi participanți la diferite
concursuri școlare
-creșterea ratei de promovabilitate
la toate clasele de elevi
-reducerea cu 60% a numărului de
corigenți, repetenți

Directorii
Resp.comisii
metodice
Cadreled
idactice

Grafice
Procese verbale
Statistici
Cataloage
Teste de evaluare
Procese verbale
catedre

permanent

Directorii
Resp.comisiimet
odice
Cadreledidactice
Prof.diriginți

Documente de
planificare și
proiectare
Grafice
Statistici

Iunie 2017

Directorii
Compartiment
secretariat
Resp.comisii
metodice
Cadre didactice

Grafice de
pregătire
Materiale de
analiză ale
catedrelor
Statistici

Directorii
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadre didactice
Directorii
Resp.comisiimet
odice
Cadrele didactice
Directorii

Documente școlare
Programe școlare
planificări

Oct.2015

Creșterea numărului de discipline
opționale

Grafice, Teste
Analizarezultatelor
evaluăriiinițiale
Documenteșcolare
Cataloage

Nov.2015

Creșterea cu 75% a
număruluielevilor cu
progresșcolar

permanent

-reducerea cu 50% a ratei

Conform
Realizarea ăn totalitate a
calendarelor documentației specifice privind
și
progresulșcolar al elevilor
planificărilor
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Resurse

Activitatea
educativă

implicării elevilor în
propriul proces de
formare, prin
reducerea
absenteismului;
Promovarea egalității
de șanse prin
integrarea elevilor cu
nevoi specialeși a
celor proveniți din
medii sociale
defavorizate
Perfecționarea
continuă a cadrelor
didactice și asigurarea
accesului la informare
a acestora în raport de
propria formare
Modernizarea
infrastructuriiși a
dotării școlii

Creșterea
performanței adrelor
didactice în raport de
activitatea didacticoștiințifică

Regulament
intern
Analize

Prof.diriginți
Psihologul școlii

Acordarea burselor elevilor
Integrarea elevilor cu cerințe
educaționale speciale

Legi
Procedure
Listeelevi

Compartiment
Contabilitate
Cadre didactice
Psihologul școlii

Participarea cadrelor didactice la
programe de perfecționare și la
examenele de obținere a gradelor
didactice

Oferte cursuri,
programe
Calendare
medotodoliii

Directorii
Resp.
perfecționare
Cadrele
didactice

Dotarea laboratorului de mecanică
aplicată și a cabinetului de biologie
și modernizarea cabinetului de
circulație rutieră, prin
achiziționarea de echipamente și
materiale specifice.
Diseminarea experienței cadrelor
didactice prin participarea la
simpozioane, seminarii, schimburi
de experiență

Necesar material
și mijloace
Proiectbuget

Directorii
Compartiment
contabilitate

Responsabil cu
formareapersona
lului didactic
Cadreledidactice

Consilier

Asigurarea diversității
ofertei de activități
extrașcolare

Diversificarea ofertei de activități
extracurriculare a școlii și
implicarea școlii în calendarul
activităților educative naționale
(introducerea de noi activități,
înființarea de cluburi ale elevilor,
participarea la competiții de
proiecte)

Proiecte
Programe
Cursuri de
perfecționare
Calendare
Publicații
Planuri
managerial
Metodologii
Reglementări
Proiecte
Programe,
planificăriextrac
urriculare

Asigurarea

Realizarea de parteneriate și

Proiecte

Directorii
Consilieru
educativ
Profesorii
diriginți
Resp.programeși
proiecte

Proceseverbale
Planificări
Orar
Analiza periodic a
frecvenței
Liste elevi bursieri

absenteismului
-creșterea cu 25% a gradului de
implicare al părinților

Oct.2016

Acordarea burselor tuturor
elevilor care se încadrează
conform legislației
Îmbunătățirea cu 90% a integrării
elevilor cu CES

Adeverințe
Atestate
Diploma
Certificate
Procese verbale
inspecții
Inventare
Necesar de
material, dotări

permanent

-creșterea cu 50% a numărului de
ore de perfecționare/cadru
didactic
-obținerea gradelor didactice de
către cadrele didactice înscrise

permanent

-dotarea cu echipamentele
necesare a cabinetelor
-creșterea cu 75% a gradului de
funcționalitate a cabinetelor

Portofoliul
cadrelordidactice
Adeverințe
Diploma
Certificate
Publicații
Proiecte
Parteneriate
Proceseverbale
Rapoarte

permanent

- creșterea cu 50% a numărului
cadrelordidactice participante la
activități de ordin științific,
metodic

permanent

Procese verbale

permanent

-introducerea acel puțin 15
activități extrașcolare noi în
calendarul activităților educative;
-înființarea a cel puțin 3
cercuri/cluburi ale elevilor la
nivel de dicipline sau
interdisciplinare;
- participarea a cel puțin două
proiecte educative la competiții de
gen la nivel județan, național
-realizarea acel puțin 5 noi
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promovăriivalorilor
educației
moral/estetice, civice
etc.

Relații
parteneriale

Management

proiecte educative axate pe
stimularea voluntariatului,
combaterea consumului de tutun,
droguri, precum și a agresivității și
violenței în mediul școlar

Planificări a
orelor educative
Planuri
manageriale
Documente

educativ
Profesorii
diriginți
Psihologul
școlar

Participarea școlii la competițiile de
proiecte la nivel județean și național

Reglementări
Regulamente

Directorii
Consilier
educativ

Diversificarea
activității de
informare și
consiliere a elevilor
privind cariera

Asigurarea optimă a condițiilor de
informare, consiliere și
responsabilizare a elevilor privind
cariera

Planuri
managerial
Planificări
Chestionare
Pliante
Materiale
informative

Consilier
educative
Profesorii
diriginți
Psihologul școlii

Creșterea rolului
părinților în viața
școlii

Îmbunătățirea comunicării școalăpărinți-cadre didactice

Planuri
manageriale
planificări
ghiduri

Profesorii
diriginți
Consilierul
educative
Psihologul școlii

Realizarea de noi
parteneriate
educaționale

Realizarea de noi
proiecte/parteneriate cu
reprezentanții comunității locale și
cu agenții economici

Programe
parteneriale

Directorii

Promovarea unei
imagini pozitive a
școlii

Asigurarea diversitățiiacțiunilor de
promovarea a școli iîn comunitate și
în afara ei (participarea la târgu
leducațional, vizite, articoleîn massmedia, site/ulșcolii etc.)

Plan de
școlarizare
Pliante
Afișe
Material specific
de promovare

Directorii
Cadrele
didactice

Rapoarte
Ore de dirigenție
Activități
extrașcolare
Documentații
specifice
Documentații
specific proiectelor

Iunie 2017

Tematica orelor de
dirigenție
Lecții deschise
Activități
extrașcolare
Planuri managerial
Vizite,Analize
chestionare
Planuri managerial
Procese verbale
chestionare

permanent

Programe
Parteneriate
Documentații
parteneriate și
proiecte
Statistici
Articole massmedia
Publicații

Dec.2016

permanent

Mai 2017

proiecte educative extrașcolare pe
temă
-creșterea cu 50% a gradului de
responsabilizarea al elevilor în
raport de consumul de droguri,
agresivitate sau violenţă
-realizarea acel puțin 3 noi
proiecte educative ;
-obținerea acel puțin 2 premii la
competițiile destinate proiectelor
educative
80% elevi mai bine pregătiți
pentru a accede pe piața muncii

-creșterea cu 50% a gradului de
participare a părinților la
activitățile din școală
-realizarea a cel puțin două
întâlniri cu psihologul școlii la
orele de dirigenție și de support
educațional cu părinții la fiecare
clasă
-realizarea a cel puțin 5 noi
parteneriate cu reprezentanți ai
comunității locale și agenții
economici
-cel puțin 5 articole în massmedia privind imaginea pozitivă a
școlii
-creșterea cu 75% a opțiunilor
elevilor clasei a VIII a pentru
unitatea școlară

Coordonator CEAC,
Prof. Curaleț Cătălin
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3.14. FINANŢAREA PLANULUI
Sursa de finanţare:
- Primăria comunei Dumbrăveni;
-Surse extrabugetare;
-Finanţare nerambursabilă din fonduri europene
- Fonduri ale Asociației de părinţi În sprijinul educației

109

Plan de acţiune Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu” Dumbrăveni

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


Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă
parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare)



Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale
şcolii – secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)



Documente de prezentare şi promovare a şcolii



Site-uri de prezentare a judeţului Suceava



PRAI Nord-Est



PLAI Suceava



Anuarul statistic al judeţului Suceava, ediţia 2007



Date statistice - AJOFM Suceava



Chestionare, discuţii, interviuri



Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
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MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:


întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;



includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;



prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;



reactualizare periodică.
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare

Tipul activităţii

Responsabilitatea
Frecvenţa
monitorizării
şi monitorizării
evaluării

Datele întâlnirilor de
analiză

Realizarea mapelor de date Şorodoc Rica
şi informaţii care să
sprijine
monitorizarea
ţintelor

lunar

octombrie 2016
martie 2017

Monitorizarea periodică a Curaleţ Cătălin
implementării
acţiunilor
individuale

Semestrial

februarie 2017
iunie 2017

Informarea participanţilor Şorodoc Rica
despre măsurile ce se Director adjunct
impun în urma rezultatelor
obţinute

semestrial

decembrie 2016
aprilie 2017

Analiza
informaţiilor Curaleţ Cătălin
privind progresul realizat
în atingerea ţintelor

anual

iunie 2017

Stabilirea metodologiei de Echipa managerială
evaluare, a indicatorilor de
evaluare şi a impactului
asupra comunităţii

anual

decembrie 2016

Informarea generală despre Directorul
progresul
realizat
în coordonator
atingerea ţintelor

anual

iunie 2017

Evaluarea progresului în Director
atingerea
ţintelor. Consiliul de
Actualizarea acţiunilor din administraţie
PAS în lumina evaluării

anual

iunie 2017
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MODALITĂŢI DE EVALUARE
1. Analiza anuală a curriculum-ului opţional şi modificarea lui în funcţie de randament şi cerinţe.
2. Analiza anuală a Stării Învăţământului Sucevean
3. Analiza anuală efectuată în cadrul liceului
4. Statistici privind cuprinderea elevilor într-o formă superioară de învăţământ.
5. Statistici privind încadrarea şcolii.
6. Chestionare aplicate părinţilor, agenţilor economici, elevilor.
7. Raportul financiar.
8. Auditarea
REZULTATE ASTEPTATE
1. Îmbunătăţirea calităţii predării / învăţării / evaluării şi a aspectelor legate de managementul clasei
de elevi.
2. Optimizarea practicilor instrucţionale ale cadrelor didactice, a
asumării responsabilităţii faţă de ameliorarea calităţii învăţământului.
3. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii.
4. Îmbunătăţirea calităţii cooperării şi parteneriatului cu comunitatea locală, cu instituţiile cheie in
aplicarea reformei.
5. Perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale.
6. Optimizarea relaţiei cu comunitatea locală, cu mass-media.
7. Promovarea imaginii şi a obiectivelor

GLOSAR

ÎPT – Învățământ Profesional și Tehnic
TVET – Învăţământ profesional şi tehnic
MEN – Ministerul Educaţiei Naționale
AEL – Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean
CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională
CCD – Casa Corpului Didactic
CJRAE – Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională
ONG – Organizaţie Nonguvernamentală
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats (Ameninţări)
SPP – Standarde de Pregătire Profesională
ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
ARACIP – Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar
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LISTA DE TERMENI
Abilităţi

Analiza factorilor
interesaţi

analiza mediului
extern
analiza mediului
intern
analiză

analiză SWOT

autoevaluare

cadru naţional al
calificărilor

calificare
competenţă

cultura
organizaţională a

Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la
îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului
European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive
(implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice
(implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, materiale,
unelte şi instrumente)
Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ,
de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a
problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt
integrate în construcţia proiectului.
Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic,
demografic şi educaţional actual şi previzionat
Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări
(analiză SWOT)
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea
mediului extern (context socio – economic, demografic şi educaţional
actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi
stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi
ameninţări (analiză SWOT)
Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale
unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă.
Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări
(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de
planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii
organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare
Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de
criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al
căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de
calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi
calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă
Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este
obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a
obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde
Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi
personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de
studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual
Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din
perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate relaţiile
dintre şcoală şi comunitate.
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şcolii
cunoştinţe

eficacitate
eficienţă

factori interesaţi

feedback

fundamentare
grup ţintă

impact
implementare
indicatori
misiunea şcolii
monitorizare
monitorizare internă
obiectiv general

Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă
ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit
domeniu de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului European al
calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice
Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului
proiectului
Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv
cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate
planificate
Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea o
relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi
afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau
produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face luând
în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din care
fac parte. (en. stakeholder)
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea
rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi
diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor
practici
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea
cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite
niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.
Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului
proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va
dezvolta proiectul.
Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea
obiectivelor politicilor sectoriale
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în
aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate.
Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele
social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc
pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative.
Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine
şi le promovează.
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea
progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea
formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia.
Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea
deciziei şi managementul proiectului.
Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de
beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte
grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în politicile
regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor respective şi ale CE.
Obiectivele generale nu vor fi atinse numai prin proiectul în sine, acesta
va furniza o contribuţie la realizarea obiectivului general.
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ocupaţie

PAS

PLAI

planificare

planificare strategică
PRAI

relevanţă

rezultate

rezultate ale
învăţării
rezultat
(output)
riscuri

imediat

sistem naţional de
calificări

Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care o
desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-socială
şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă.
Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare Instituţională
realizat de unitatea de învăţământ professional şi tehnic, în scopul de a
îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic
şi nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul ariei de acţiune a
şcolii, într-o perspectivă de 3 – 5 ani
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel
judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea unor
obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, posibil de atins,
relevante, încadrate în timp (SMART) si elaborarea planului
operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea
obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă rezultatele
aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute
Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-7
ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de CNDIPT
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la nivel
regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta
învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului
superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani
Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu
problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale
beneficiarilor cărora se ardesează proiectul, precum şi cu mediul fizic şi
politic în care acesta operează.
Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge
scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor durabile
pentru grupurile ţintă.
Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la
terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării sunt definite
sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.
Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării
resurselor utilizate.
Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau
succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de producere.
Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea
educaţiei şi a altor mecanisme care corelează educaţia şi formarea cu
piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta include dezvoltarea şi punerea
în aplicare a acordurilor şi proceselor instituţionale legate de asigurarea
calităţii, evaluarea şi acordarea calificărilor. Un sistem naţional de
calificări poate fi format din mai multe subsisteme şi poate include unu
cadru naţional al calificărilor
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strategii de
dezvoltare a pieţei
strategii de
dezvoltare a
produsului
strategii de
diversificare
surse de verificare
termeni de referinţă
ţinte SMART

Viziunea şcolii

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea
dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri ţintă
a grupurilor slab reprezentate
Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de
noi modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale.
Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin
activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii
Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea
obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de
indicatorii
Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi
obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi
descrierea sarcinilor
Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în
colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă
măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura în
mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar realiste,
Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp –
trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp.
Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia
doreşte să o creeze prin activităţile sale.
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