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PARTEA I – CONTEXTUL 

 

1. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ŞCOLII: 

a. Misiunea școlii 

 

 Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria” își propune să promoveze o educație de 

calitate prin dezvoltarea potențialului fiecărui elev. Această educație vizează dezvoltarea 

copilului în ansamblu, nu doar dezvoltarea capacităților sale intelectuale. Educația promovată 

trebuie să  implice sentimente, educație morală și dezvoltarea fizică a elevului. 

 

           b. Viziunea școlii 

 

 Ca singura  unitate școlară din județul Bistrița-Năsăud care profesionalizează elevi în 

învățământul profesional special, Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” urmăreşte ca 

fiecare copil cu cerințe educaționale speciale să găsească suportul de care are nevoie pentru a 

fi capabil să se integreze socio-profesional la finalul școlarizării. 

 

  

2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

 

    2.1. CADRUL GEOGRAFIC 

 

 Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” este situat în Bistrița, pe bulevardul 

Independenței, într-o zonă centrală a orașului.  

 Școala se adresează tuturor elevilor din învățământul special din județul Bistrița-

Năsăud, dar și celor din învățământul de masă cărora li se eliberează un certificat de orientare 

școlară și profesională prin comisia de evaluare a CJRAE Bistrița-Năsăud. 

Accesul la școală, a elevilor navetiști, se face este ușor, având în vedere că gara și autogara se 

află la circa 500 metri depărtare. De asemenea, cele două Centre Școlare de Educație 

incluzivă din Bistrița și Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bistrița-

Năsăud se află în vecinătatea școlii. 

 

 

2.2. SCURT ISTORIC 

 

 Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria” este singura unitate școlară din Bistrița și 

din județul Bistrița-Năsăud care pregătește personal specializat pentru calificări cerute pe 

piața forței de muncă din domeniilu Textile-pielarie, Turism şi alimentaţie, Construcții și 

lucrări publice, Estetica și igiena corpului omenesc și Mecanică, învățământ special. 

 Școala noastra e situată în zona de sud a orașului Bistrița. Istoria acestei școli începe 

cu data de 1 Decembrie 1955, când Direcția Învățământ Profesional din cadrul Ministerului 

Prevederilor Sociale emite Ordinul nr.96, reprezentând actul de naștere al școlii, cu scop bine 

determinat – calificarea profesională în meseria de croitorie-lenjerie a tinerelor eleve invalide 

motorii (84 eleve). 

 De-a lungul anilor, în registrul “inventar” s-au adaugat în timp, mereu, noi fete și 

poziții astfel că acum din el se poate lectura “averea” la 375 (257 elevi din învățământul 

special și 118 elevi din învățământul de masă) – îndrumați în a se profesionaliza în 

urmatoarele meserii: confecționer produse textile, bucătar, cofetar-patiser, brutar-patiser-
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preparator produse făinoase, lăcătuș mecanic prestări servicii, tinichigiu-vopsitor auto, 

zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar, dulgher-tâmplar-parchetar, frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist. 

 Din anul 1996 școala a fost mixată, iar din anul școlar 2002-2003 unitatea 

funcționează și cu clase din învățământul obișnuit, pregătind elevi în domeniul Estetica și 

igiena corpului omenesc, Turism și alimentație publică, Industrie textilă și pielărie. 

 În anul școlar 2016-2017 Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița pregăteşte 

elevii prin următoarele forme de învăţământ: 

- liceu curs de zi 

- învăţământ profesional 

 Şcoala funcţionează cu 17 clase şi un număr de 211 elevi. 

 Şcoala are un personal didactic format din 28 profesori şi ingineri, 21 didactic auxiliar 

şi 24,5 personal nedidactic. 

 

2.3. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE 

 

 Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar este acela 

de creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii 

sociale. Exigenţele se vor concretiza prin:  

 Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată, 

economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la 

nevoile de dezvoltare personală şi profesională a elevilor.   

 Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a 

competenţelor profesionale dobândite.  

 Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională 

prin învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare 

socio-profesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă. 

 Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din 

perspectiva parteneriatului social şi  spiritului antreprenorial. 

 Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.  

 Calificările oferă elevilor o gamă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în 

cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare 

practică atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic. 

 

Până la sfârşitul anului 2018, Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița va fi 

recunoscut pe plan naţional şi european pentru: 

 calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale; 

 absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean european, bun cunoscător al limbajului 

informatic, al unei limbi de circulaţie internaţională; 

 înalta calitate a educaţiei şi a procesului de predare învăţare focalizat pe elev 

(elevul în centrul procesului de educaţie şi instruire); 

 puternica motivaţie, angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi al 

elevilor; 

 participare prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii locale; 

 experienţă educaţională de marcă (deosebită) oferită pentru mediul local şi 

naţional; 

 climat organizaţional intelectual oferit atât profesorilor, cât şi elevilor; 

 contribuţie specifică, diversă şi semnificativă la oferta educaţională a municipiului  

 resursele materiale la nivelul cerinţelor şi tehnicii în continuă dezvoltare; 

 responsabilitatea acţiunilor personalului didactic şi ale elevilor; 
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 cunoaşterea şi implementarea politicii Uniunii Europene; 

 managementul performant; 

 responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de actul educaţional; 

 creşterea cuantumului resurselor financiare atrase; 

 cultivarea unui comportament tolerant, democratic; 

 stimularea încrederii în sine, în puterea individului de a imagina, de a crea şi de a 

lucra în echipă; 

 promovarea modelelor de gândire inteligente, creatoare şi strategice. 

 

 

2.4. OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

 

 

 Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” Bistrița este o unitate şcolară pentru 

învăţământ special, finanţat din resurse publice. Predarea se face în limba română. 

Limbile străine studiate în şcoală sunt: engleza. 

 

 

ANUL ŞCOLAR 2016-2017 

Nr.crt. CLASA FILIERA PROFILUL/ DOMENIUL 
CALIFICAREA 

PROFESIONALĂ 

LICEU 

CLASA a XI-a (Conform H.G. 1555/09.12.2009) / ZI 

1 
XI A 

 

TEHNOLOGICĂ 

SERVICII/ TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
Bucătar 

SERVICII/ ESTETICA ȘI 

IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

 

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist 

 
2 XI B 

3 XI C 

TEHNIC/ CONSTRUCŢII, 

INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE 

 

Zugrav-ipsosar-

vopsitor-tapetar 

4 XI D TEHNIC/ MECANICĂ 
Lăcătuș mecanic 

prestări servicii 
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Nr. 

crt. 
CLASA DOMENIUL 

CALIFICARE 

PROFESIONALĂ 

NIVEL 3 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - ZI 

CLASA a IX-a (Conform H.G. 1555/09.12.2009) 

1 IX A  
SERVICII/ TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
Bucătar 

2 IX B  

SERVICII/ ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

 

3 IX C 
TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI 

PIELĂRIE 
Confecționer produse textile 

4 IX D 

TEHNIC/ CONSTRUCŢII, 

INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE 

 

Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetar 

5 IX E TEHNIC/ MECANICĂ 
Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

CLASA a X-a 

6 X A  
SERVICII/ TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
Bucătar 

7 X B 

SERVICII/ ESTETICA ȘI IGIENA 

CORPULUI OMENESC 

 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

 

8     X C 
TEHNIC/INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI 

PIELĂRIE 
Confecționer produse textile 

9 X D 

TEHNIC/ CONSTRUCŢII, 

INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE 

 

Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetar 
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10 X E TEHNIC/ MECANICĂ 
Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ - CLASA a XII-a (Conform H.G. 

1555/09.12.2009 / ZI 

11 XII A 
SERVICII/ TURISM ŞI 

ALIMENTAŢIE 
Bucătar 

12 XII C 

TEHNIC/ CONSTRUCŢII, 

INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI 

PUBLICE 

 

Zugrav-ipsosar-vopsitor-

tapetar 

13 XII D TEHNIC/ MECANICĂ 
Lăcătuș mecanic prestări 

servicii 

 

 

 

3. REVIZUIREA SUCCESELOR OBŢINUTE PE PARCURSUL ULTIMULUI  

AN ŞCOLAR 

 

ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR 2015-2016 

 

În anul şcolar 2015-2016  elevii şcolii noastre au promovat examenul de certificare a 

competențelor profesionale nivel 3 – învățământ special în proportie de 100%  şi au obţinut 

rezultate foarte bune la concursul pe meserii - faza pe școală.  

 De asemenea au obţinut rezultate bune la Concursul județean pe teme de protecție a 

muncii - ”Știu și aplic” organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bistriţa în colaborare 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa – Năsăud. 

S-au realizat lucrări de zugrăveli şi vopsitorii la coridoare, săli de clasă, ateliere, dormitoare; 

Sărbătorirea a 60 de ani de la înfiinţarea școlii, promovând imaginea şcolii în comunitate. 

 

 

  

 Rezultate activităţi extraşcolare: 

 

 premiul I, II, III la Concursul interjudeţean de creaţie artistică şi arte vizuale “Steps to 

my future”, prof. coord. Lişcan Valerica, Filipaş Lucreţia, Galben Silvia, Tonţian 

Livia, Tămaş Eugenia, Mureşan Adriana 

 premiul I la dans latino şi două premii I la interpretare Festivalul Regional „Descopăr 

frumosul din mine” de la Târgu Mureş, prof. coord. Ivan Lacrima şi Lișcan Valerica 

 premiul I, II, III la Concursul Naţional de creaţie plastică şi abilităţi practico-aplicative 

„Primăvara, tradiţii şi bucurie” de la Colegiu Tehnic “ Ion Mincu” Timişoara, prof. 

coord. Lișcan Valerica 

 două menţiuni la Concursul Regional „ Martor la tradiţii” de la Liceul Teoretic “ 

Callatis” Mangalia, prof. coord. Lișcan Valerica 

 premiul I, II, III la Concursul interjudeţean de artă şi spiritualitate creştină 

„Sărbătoarea Învierii - Spiritualitate şi tradiţii prin ochi de copil” de la CSEI “Sfântul 

Andrei” Gura Humorului, prof. coord. Lișcan Valerica 

 două premii I la Concursul Naţional „ Crucea în imaginaţia copiilor” de la Clubul 

Copiilor Roman, prof. coord. Lișcan Valerica 
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 premiul I, II, III la Concursul Regional „ Primăvara, anotimp al bucuriei” de la Liceul 

“Simion Stolnicu” Comarnic, prof. coord. Lișcan Valerica 

 premiul I, II, III la Concursul judeţean „Învăţ pentru viaţă” de la Liceul Tehnologic 

Special „Sfânta Maria” Bistriţa, prof. coord. Lișcan Valerica 

 premiul I şi III la Concursul Regional „ Obiceiuri pascale, inspiraţie şi creaţie” de la 

Clubul Copiilor Costeşti, prof. coord. Lișcan Valerica 

 premiul I şi II la Concursul Regional ”Sfintele Paşti în datini şi obiceiuri” de la Şcoala 

Gimnazială Novaci, prof. coord. Lișcan Valerica 

 doua premii I la Concursul Naţional „ Şi eu exist, sunt ca tine!” de la CSEI „ Paul 

Popescu Neveanu” Timişoara”, prof. coord. Lișcan Valerica 

 premiul I,  prof. coord. Bîrte Simona , mențiune, prof. coord. Lișcan Valerica, 

mențiune, prof. coord. Ivan Lacrima la Concursul Național CAEN ,,Maini 

binecuvântate” de la Şcoala Gimnazială Rebra, Jud. B.N 

 Premiul III, Interpretare poezie, prof. coord. Bîrte  Simona şi Premiul Special, 

Interpretare Pricesne, prof. coord.  Ivan Lacrima la Concurs de Creație Literară și 

Interpretare de la Şcoala Gimnazială ,,Paul Tanco”-Monor, Jud. B.N 

 

HARTA PARTENERIATULUI EDUCAŢIONAL 2015-2016 

 

Domeniu/calificare Număr 

elevi  

şcolarizaţi 

 

Denumirea 

organizaţiei 

partenere 

Persoana de 

contact 

Localitatea  

Mecanic/lăcătuş 

mecanic prestări 

servicii 

2 SC MONDIAL 

MOTORS SRL 

Galeş Florin Bistriţa 

2 SC COMSIG 

AUTOMOBILE SRL 

Ihuţ Sorin 

Marius 

Bistriţa 

5 SC FAST AUTO 

SERVICE SRL 

Szekely 

Csaba 

Bistriţa 

8 SC TĂUŞOARE  

CONSERV SRL 

Roman 

Viorel 

Bistriţa 

3 SC HENRIATI SRL Mate 

Ludovic 

Bistriţa 

2 SC AUTOZ 

BOROWS’KI  SRL 

Ianatuc 

Severin 

Bistriţa 

1 SC CHIULOASA 

SRL 

Reman Csaba Bistriţa 

1 SC 09 D.V.D. SRL 

AUTOSERVICE 

Filip Dan 

Viorel 

Bistriţa 

1 SC  BENI SISTEM  

SRL 

Trişca 

Alexandru 

Loc. 

Măgurele, 

com. Mărişelu 

1 SC  AUTO SERVICE 

BUJIA  SRL 

Bălan Florin Beclean 

1 SC  TULON PROD 

SRL 

Seu Ioan Bistriţa 

1 SC  MANTRANS Cotoi Mihai Bistriţa 
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IMPEX SRL 

Construcţii, 

instalaţii şi lucrări 

publice/zugrav, 

vopsitor, tapetar, 

ipsosar 

4 SC EDIMANO 

CONSTRUCT SRL 

Bohoţel 

Ovidiu 

Bistriţa 

4 SC REGAL HOUSE 

SRL 

Uţă Ioan 

Radu 

Bistriţa 

7 SC ROM LIVI COM 

SRL 

Gavriloaie 

Viorel Daniel 

Bistriţa 

2 SC PRUNDAR 

IOMAR SRL 

Prundar 

Marius 

Bistriţa 

1 SC RADMAR 

INSTAL SRL 

Câmpan 

Radu 

Bistriţa 

Estetica și igiena 

corpului 

omenesc/coafor, 

frizer, manichiurist, 

pedichiurist 

6 SC MEDRG. 

UNIREA 

Someşan 

Octavian 

Bistriţa 

1 PFA SERETAN 

MIRELA 

Seretan 

Mirela 

Prundu 

Bârgăului 

1 PFA SFINTEAN 

DELIA MARIA 

Sfinţean 

Delia Maria 

 

Năsăud 

Industrie textilă şi 

pielărie/confecţioner 

produse textile 

1 S.C. RADIASIM 

PROD SRL 

Vlasa Maria Bistriţa 

2 S.C. PIRA ET COO. 

S.A. 

Drăgan 

Valentina 

Bistriţa 

2 S.C.DAMARIS SRL Marica Maria Bistriţa 

3 S.C.TEXACRIL SRL Chereja 

Maria 

Bistriţa 

Turism şi 

Alimentaţie/bucătar 

3 S.C. ARDEALUL 

S.R.L 

Sbârciu 

Adrian 

Bistriţa 

1 S.C. CORA S.R.L. Creţu Maria Bistriţa 

1 S.C. GRIGORIO 

MERY S.R.L. 

Pasăre 

Constantin 

Bistriţa 

3 CSM BISTRITA Seleşiu 

Adrian 

Bistriţa 

1 S.C. 

REBRISOREANA 

S.R.L. 

Ciuta Nicolae Bistriţa 

2 S.C. TURTICA 

MAGICA S.R.L 

Gabor 

Damian 

Bistriţa 

3 S.C. ALFA S.R.L Rusu Elena Bistriţa 

1 LAS COSTAS Păsărelu 

Costică 

Prundu 

Bârgaului 

2 RESTAURANT 

HILLS 

Miron Laura Bistriţa 

1 ERIN’S PUB. Bruma 

Sebastian 

Bistriţa 

1 CRAMA VECHE. Găvan Emil Bistriţa 

1 S.C.ROŞU S.R.L Sângeorzan 

Maria 

Tureac 

1 S.C. UTULETE 

S.R.L. 

Bugnar 

Victor 

Bistriţa 
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4. CONTEXTUL NAŢIONAL 

 

 În contextul aderării României la Uniunea Europeană, cerinţa respectării standardelor 

europene este obligatorie. Un domeniu social care necesită strategii de dezvoltare şi inovare 

pentru a corespunde normelor europene, îl reprezintă învăţământul. 

Odată cu semnarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România s-a angajat, printre 

altele, să dezvolte un învăţământ capabil să răspundă nevoilor de educaţie europeană. 

Reforma învăţământului românesc a început în urmă cu câţiva ani şi s-a concretizat prin 

dezvoltarea şi implementarea unor strategii educaţionale care au avut la bază modelele 

funcţionale ale altor ţări europene. Reforma a vizat atât schimbări la nivel managerial şi de 

conducere, cât şi la nivelul proiectării şi aplicării noului curriculum şcolar. 

Idealul educaţional al învăţământului românesc actual constă în dezvoltarea unei personalităţi 

capabile să facă faţă necesităţilor şi provocărilor lansate de societatea europeană 

contemporană. 

 Schimbările din sistemul educaţional s-au reflectat şi la nivelul programelor şcolare, 

prin impunerea unor obiective cu referinţe pragmatice: dezvoltarea de abilităţi 

comunicaţionale, de relaţionare şi practice a gândirii critice şi creative. Elevul este încurajat şi 

ajutat să-şi dezvolte atitudini comportamentale şi acţionale prin interiorizarea modelelor şi nu 

prin preluarea nediferenţiată a acestora. 

Un alt aspect important al reformei vizează îmbunătăţirea bazei materiale a unităţilor de 

învăţământ prin dotarea laboratoarelor, implementarea noii tehnologii informaţionale şi 

refacerea clădirilor astfel încât să corespundă normelor de igienă şi sănătate. 

 Dar reforma educaţiei româneşti are un obiectiv care depăşeşte cadrele formale ale 

şcolii. Un accent tot mai mare se pune pe promovarea educaţiei permanente şi pe stabilirea de 

parteneriate cu celelalte instituţii cu valenţe educative: biserica, armata, întreprinderi, mass-

media, comunităţi locale. Numai educaţia continuă încurajată, susţinută şi orientată de 

educaţia formală din cadrul şcolii poate furniza consistenţa, consecvenţa şi constanţa 

personalităţii omului contemporan. 

 În toate ţările civilizate, învăţământul constituie o prioritate naţională. Principala 

preocupare a învăţământului românesc este şi trebuie să fie calitatea. În încercarea de a 

răspunde cerinţelor societăţii contemporane şi de a oferi românilor şanse egale cu cele ale 

membrilor statelor europene, trebuie să se încerce îmbunătăţirea serviciilor educative pentru 

ca acestea să atingă obiective concrete cum ar fi: nivelul performanţelor, inserţia socială şi 

profesională a absolvenţilor, participarea socială şi civică. Măsurile de îmbunătăţire trebuie să 

se regăsească şi la nivelul strategiilor manageriale şi educaţionale, a formării continue a 

profesorilor, a implementării de metode de predare-învăţare activ-participative, care să 

stimuleze interesul elevilor şi să democratizeze relaţia elev-profesor. În situaţia educaţională 

actuală, elevul trebuie ajutat şi încurajat să devină un partener activ în situaţiile de învăţare, 

interesat direct de propria sa educaţie, prin conştientizarea necesităţii unei educaţii adecvate 

ca premisă şi condiţie a reuşitei profesionale şi sociale. 

 Modernizarea învăţământului românesc s-a impus datorită faptului că nu mai 

corespundea cerinţelor unei lumi mereu în schimbare. Implicaţii deosebite le-a avut şi 

continuă să le aibă în acest sens, apropiata aderare la Uniunea Europeană. Dar, din păcate, 

sistemul educaţional românesc trebuie să se confrunte şi cu probleme de ordin social cum ar 
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fi: violenţa, consumul de droguri, dezinteresul civic, care afectează negativ obţinerea de 

performanţe şcolare atât la nivelul cerinţelor care i se impun, cât şi la nivel naţional. 

Pentru a putea răspunde adecvat cerinţelor care i se impun, învăţământul românesc trebuie să 

preia modelele funcţionale europene, adaptându-le la necesităţile şi specificul societăţii 

româneşti. Numai în acest fel, şcoala românească va putea pregăti nu doar cetăţeni români, ci  

„cetăţeni europeni” cu şanse egale de reuşită. 

 

5. PRIORITĂŢI NAŢIONALE 

 

 Asigurarea accesului egal şi sporit la educaţie pe tot parcursul vieţii; 

 Creşterea calităţii în educaţie; 

 Asigurarea autonomiei prin descentralizatea sistemului de învăţământ preuniversitar; 

 Creşterea calităţii şi eficienţei în domeniul Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI); 

 Asigurarea autonomiei tinerilor; 

 Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev; 

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG- uri; 

 Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală; 

 Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională; 

 Formarea continuă (metodica specifică); 

 Asigurarea calităţii în educaţie prin predare – învăţare şi chiar cercetare care să 

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor; 

 Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei; 

 Utilizarea tehnicii de calcul (ITC) în predare; 

 Modernizarea bazei materiale a învăţământului profesional şi tehnic; 

 Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă; 

 Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau  minoritate; 

 Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formare diferenţiată; 

 Asigurarea  condiţiilor pentru integrare europeană. 

 

6. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE 2013-2020 (conform 

PLAI Bistrița-Năsăud actualizat 2013) 

 

În urma activităţii de monitorizare PLAI, în actualul plan de acţiune revizuit s-a propus 

acelaşi obiectv general și au fost paţial reformulate unele din priorităţi şi acţiuni. Astfel 

obiectivul general a rămas acelaşi:  

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea produselor 

educaţionale pentru adulţi., obiectiv care va fi realizat prin următoarele priorităţi:  

 

1. Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic 

2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET) 

4. Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi   

5. Creşterea calităţii procesului educaţional în TVET prin realizarea de proiecte 

pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane  

6. Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea 

excluziunii sociale; 

7. Creșterea rolului CLDPS-BN in parteneriatul din Consorțiul Regional NV 
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PARTEA a II-a – ANALIZA NEVOILOR 

 

CAPITOLUL 1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

1. 1. Analiza planului local de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului 

profesional şi tehnic 2013-2020 

 

 Importanţa învăţământului profesional şi tehnic, în structura învăţământului românesc, 

rezultă din cel puţin două considerente nominalizate de către studiile efectuate în ţările  

Uniunii Europene: 

- educarea şi instruirea  este un instrument  al politicii active în domeniul pieţei muncii, ea 

adaptează aptitudinile vocaţionale la nevoile cererii, constituind astfel un element de bază în 

realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă 

- este necesară investirea în resursele umane, în vederea creşterii competitivităţii şi mai ales 

pentru asimilarea de noi tehnologii. 

 Din păcate faptul că nu există o strategie foarte clară  pentru viitorul mai îndepartat al 

economiei  României, cu atât mai mult pentru dimensiunea ei regională şi locală, îngreunează  

şi mai mult realizarea unei prognoze pentru învăţământul care califică forţa de muncă în  

diferite domenii.  Din fericire judeţul nostru, a fost şi este unul din judeţele din ţară cu o rată 

mică a şomajului, acest lucru datorându-se şi sistemului de învăţământ, care a încercat să-şi 

adapeze prin unităţile şcolare de profil, ofertele educaţionale la cerinţele pieţei locale a forţei 

de muncă. Oricum se poate afirma că absolvenţii învăţământului preuniversitar , care au 

obţinut o calificare la sfârşitul ciclului de pregătire, nu au mărit substanţial numărul  

şomerilor. Suntem convinşi că agenţii economici privaţi , care ocupă o pondere din ce în ce 

mai mare în economia judeţului nostru, vor impulsiona creşterea economică dorită, care va 

duce la diversificarea şi creşterea necesarului de forţă de muncă calificată. 

Planul de Dezvoltare Regional (PDR) al Regiunii  Nord-Vest are la bază cateva  obiective 

specifice Regiunii,dintre care amintim: 

 Dezvoltarea unor produse de marcă regionale şi promovarea ofertei specifice regiunii 

 Asigurarea suportului de infrastructuri pentru dezvoltarea regională 

 Integrarea socio-economică a grupurilor şi a comunităţilor dezavantajate 

 Reţele parteneriale şi acţiune strategică coordonată 

 Promovarea economiei bazate pe cunoaştere şi formare continuă. 

 În atingerea acestor obiective, în cadrul axei “Dezvoltarea resurselor umane”, PDR 

conţine un capitol important intitulat “Dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic”, al 

cărui conţinut este definit prin Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional 

şi tehnic (PRAI). Acesta reprezintă un instrument strategic de planificare a dezvoltării şi 

modernizării învăţământului profesional şi tehnic din regiune,  în raport cu dezvoltarea socio-

economică şi stabileşte ţinte, măsuri şi acţiuni. 

 Domeniile de calificare stabilite în PRAI, obiectivele prioritare identificate la nivelul 

regiunii, se regăsesc în Planurile locale de dezvoltare a învăţământului profesional şi 

tehnic (PLAI) de la nivelul judeţelor regiunii, cu specificul şi caracteristicile fiecărui judeţ în 

parte, în concordanţă cu cerinţele socio-economice locale. 

Planurile locale, realizate de către Inspectoratele şcolare judeţene, cu consultarea 

Comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social pentru învăţământul 

profesional şi tehnic (CLDPS) stau şi la baza restructurării şi eficientizării reţelei şcolare din 

fiecare judeţ. 
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 Totodată, ele reprezintă instrumente de bază pentru proiectarea şi planificarea 

dezvoltării unităţilor de învăţământ, reflectată în Planul de acţiune a şcolii (PAS), precum şi 

pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi a reţelei şcolare la nivelul 

judeţului.  

Viziunea asupra TVET se exprimă prin cele două direcţii majore de acţiune:  

 Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă 

de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi 

formare ale elevilor. 

 Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor. 

 

 

 

 1.2. Analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământul profesional şi tehnic  

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Declinul demografic 

general 

Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării 

resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în 

capitalul uman. Datorită reducerii prognozate a populaţiei tinere 

există pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată 

Reducerea naturală 

prognozată a populaţiei 

tinere 

Creşterea nivelului de  calificare şi a motivării forţei de muncă 

tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea realistă 

la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a ofertei 

educaţionale, de informare, orientare şi consiliere, optimizarea 

alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în 

paralel cu rezolvarea problemelor de acces, colaborarea şcolilor 

în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi diversificată, eliminarea 

paralelismelor nejustificate şi colaborarea pentru acoperirea 

teritorială optimă  

Fenomenul de 

îmbătrânire demografică 

Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă socială 

şi medicală şi nevoi educaţionale specifice  

Ponderea semnificativă a 

populaţiei feminine 

O ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de 

sprijin pentru participarea la educaţie  

Ponderea semnificativă a 

populaţiei rurale 

Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi 

varietate de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul 

diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale, 

educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului 

cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural, 
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îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural 

Diversitatea etnică Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal 

la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra 

grupurilor etnice dezavantajate  

Consolidare relativă a 

vârstei de mijloc (35 - 55 

ani) active pe piaţa 

muncii 

Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a 

şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi  

 

1.3. Analiza mediului economic  privind economia judeţului Bistrița-Năsăud. Implicaţii 

IPT 

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Provocări induse de procesul de 

integrare europeană  

Dinamica investiţiilor brute şi a 

investiţiilor străine 

Se impune:  

-cunoaşterea limbilor străine, formarea unor compentenţe 

adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate, 

tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare 

-colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun 

competenţe combinate: tehnice şi comerciale/economice, 

tehnice/artistice, cunoaşterea IT, formarea continuă a 

profesorilor în parteneriat cu întreprinderile  

-adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă 

diverse, consolidarea pregătirii profesionale indiferent de 

calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă 

-asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice 

generale solide 

-dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici 

 

 

Tendinţa de creştere a ponderii  unor 

sectoare economice (exemplu servicii, 

construcţii) în paralel cu scăderea 

ponderii altor sectoare în formarea PIB 

şi a VAB regional. 

Diversitatea activităţilor industriale sau 

dimpotrivă concentrarea activităţilor 

industriale în anumite sectoare  

 

Oferta educatională trebuie să reflecte, prin structura sa 

(proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută a 

sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, turism, 

construcţii. 

Modificările structurale din economie 

evidenţiate prin modificări ale 

ponderilor sectoarelor şi a activităţilor 

economiei naţionale la formarea PIB şi 

VAB 

 

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită a 

forţei de muncă. 

Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională 

prioritare pentru dezvoltarea rurală. 
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1.4. Analiza pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT  

 

 Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii şi în judeţul Bistrita-

Nasaud  este domeniul serviciilor şi construcţiile. Raportul cerere-ofertã pe domenii de 

activitate este negativ, conform prognozelor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare 

Ştiinţificã în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, urmând o tendinţã de scădere  către anul 

2013.  

Proiecţiile arată că în anul 2013 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre: 

 industria prelucrătoare 

 construcţii 

 comerţ 

 transport - depozitare  

 hoteluri şi restaurante.  

 Sunt sugerate tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, 

administraţie publică şi apărare, precum şi în învăţământ. 

Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor 

necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se recomandă o menţinere în 

sistemul de pregãtire cât mai mult astfel încât să obţinã calificări de nivele cât mai ridicate (2, 

3) crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa muncii.  

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT 

Scăderea ratei de 

ocupare 

rata şomajului în 

creştere, 

şomajul  ridicat al 

tinerilor şi şomajul de 

lungă durată 

Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile 

pieţei muncii  

Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor 

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, 

din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi 

Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei 

de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări 

tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea 

şcolii.  

Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a 

Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la 

integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate 

permanentă a managementului şcolar. 

Participarea scăzută a 

forţei de muncă în 

programe de formare 

continuă 

 

 

 

 

 

 

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi 

pentru: creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi 

formarea de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările 

tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi,adecvarea 

calificării cu locul de muncă,reconversia profesională în funcţie 

de nevoile pieţei muncii,recunoaşterea şi valorificarea 

experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale 

formală şi informală,diversificarea ofertei de formare şi 

adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în 

plan ocupaţional, 

analizele şi prognozele 

privind evoluţia cererii 

şi ofertei de forţă de 

muncă 

Identificarea unor prioritãþi strategice sectoriale pentru 

agriculturã ºi dezvoltarea ruralã: 

Pregãtirea tinerilor pentru exploatarea eficientã a potenþialului 

agricol – creºterea nivelului de calificare (nivel 3, competenþe 

integrate pentru exploatarea ºi managementul fermei, procesarea 

primarã a produselor agro-alimentare, etc.) 
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Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura 

ecologicã, promovarea agroturismului, a meºteºugurilor 

tradiþionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie ºi 

dezvoltarea serviciilor 

Implicarea în programe de formare continuă pe două 

componente: formarea competenţelor necesare unei agriculturi 

competitive şi reconversia excedentului de forţă de muncă din 

agricultură spre alte activităţi. 

 

 

1.5. Educația 

1.5.1. Contextul național 

 În perioada de referinţă a PND 2007-2013, România trebuie să se racordeze atât la 

Politica de Coeziune a Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la 

realizarea cărora va trebui să-şi aducă propria contribuţie. Este de menţionat că propunerile 

Comisiei Europene privind managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 

2007-2013 reflectă o reorientare sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a 

obiectivelor fundamentale ale iniţiativelor Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă 

şi Tineretul în mişcare, respectiv creşterea competitivităţii, ocuparea deplină şi protecţia 

durabilă a mediului.  

 Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru 

legislativ constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele 

educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de 

cunoaştere.  

Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea educaţiei 

către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai 

flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative 

educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului 

disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi 

corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.  

 Programul Naţional de Reformă (2011 – 2013) are în vedere una din ţintele  naţionale 

reducerea ratei de abandonului şcolar timpuriu. Ca atare, traiectoria proiectată a ratei de 

părăsire timpurie a sistemului educaţional ar fi de la 16.3 în 2010 la 11.3 în 2020. 

 

 

An  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

Indicator(%)  16,3  15,8  15,3  14,8  14,3  13,8  13,3  12,8  12,3  11,8  11,3  

 

Măsurile-cheie pentru atingerea acestei ţintei naţionale sunt: 

 extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii; 

 asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din grupurile 

dezavantajate: Bani de liceu; Rechizite şcolare; Euro 200; Cornul şi laptele, mai nou şi 

Programul de încurajare a fructelor în şcoli. 

 susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă şi Şcoala de după şcoală; 

 revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar, precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire 

profesională,  
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 dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a şcolii post-liceale şi 

profesionale (ca urmare a OMECTS nr. 3168/03.02.2012). 

 

 

Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020 are în vedere ca obiectiv naţional: 

atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi formării 

profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde 

ţintele sunt cele ale UE pentru 2010.  

Direcţii strategice de acţiune urmăresc: 

 Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie 

de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie 

asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi 

mobilitatea ocupatională. 

 Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul 

cunoaşterii; crearea reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în 

conditiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare. 

 Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor 

umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi 

anticipative şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor 

sociale si personale.  

 Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare 

dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real la centre de 

validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte. 

 Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de 

invăţare permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani. 

 Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate de a se 

adapta competitiv pe piata muncii din UE. 

 Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi 

nevoilor elevilor/studenţilor. 

 Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea 

egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile 

defavorizate. 

 Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale, 

transfrontaliere. 

Pentru Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2030, obiectivul naţional naţional este: 

situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor superioare 

din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor 

educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau 

cu disabilităţi.  

Dintre direcţiile strategice/priorităţile acesteia precizăm:  

 Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor 

educaţionale, 

 Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal 

(formele şi metodele de predare rămân diverse şi flexibile; abordările pedagogice se vor 

concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica 

aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii; metodologia de evaluare, certificare şi 

atestare a calităţii actului educaţional precum a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va 

alinia la procedurile de benchmarking adoptate în UE şi la cele mai bune practici existente 

pe plan mondial, 

 Extinderea în continuare a cooperării internaţionale. 
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1.5.2. Principalele concluzii din analiza Învăţământului Profesional Tehnic 

În baza analizei făcute asupra fiecărui indicator în parte se desprind următoarele concluzii:  

 

Concluzii Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT 

Desprinse din contextul 

european de politici şi 

formare profesională  

Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe şi proiecte 

active pentru ocuparea forţei de muncă. 

Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de 

educaţie şi formare şi promovarea culturii antreprenoriale. 

Obiectivul UE pentru 2020 este ca 15% dintre adulţi cu vârsta 

cuprinsă între 25 şi 64 de ani să participe la procesul de 

învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Asigurarea unor resurse umane competente pe piaţa muncii, 

atât prin formarea lor iniţială de calitate, prin sistemul 

educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi prin 

valorificarea potenţialului fiecărui individ prin ocupare, 

respectiv prin asigurarea oportunităţilor de dezvoltare 

profesională, de actualizare a cunoştinţelor, de perfecţionare şi 

îmbunătăţire a competenţelor, pentru a face faţă dinamicii 

sociale, economice şi tehnologice 

Desprinse din asumarea 

contribuţiei ÎPT la 

obiectivul strategic al UE 

pentru 2020 (Strategia 

EUROPA 2020) 

 

Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale 

pieţei muncii, este necesară o îmbunătăţire a nivelului 

cunoştinţelor, deprinderilor şi competenţelor. 

Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care 

contribuie la economia bazată pe cunoaştere. 

Aplicarea de către IPT a propunerilor ,,Agendei pentru noi 

competenţe şi locuri de muncă", cum ar fi dezvoltarea 

parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în 

special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea 

ofertei de educaţie şi fomare profesională; implementarea 

Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al 

Calificărilor corelat cu EQF; asigurarea dobândirii şi 

recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior 

şi prin formarea adulţilor, a competenţelor cerute pentru 

angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii.  

Pentru a putea adapta continuu competenţele indivizilor la 

nevoile şi dinamica pieţei muncii, sunt esenţiale competenţe de 

bază, transversale, dobândite încă din educaţia şi formarea 

iniţială, ce îi permit adultului să acumuleze, să se actualizeze 

continuu, prin învăţare pe parcursul întregii vieţi. 

Adoptarea la toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi 

măsuri adecvate pentru apropierea de indicatorii de referinţă 

UE (Benchmarks), măsurarea sistematică a progresului în 

îndeplinirea indicatorilor propuşi. 

Desprinse din contextul 

educaţional 

Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT.  

Creşterea gradului de adecvare a procesului de formare şi 

evaluare în raport cu SPP. 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne 

care să asigure competenţe-cheie şi excelenţă. 
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Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi 

a mobilităţii profesionale pentru tineri. 

Rute de formare mai flexibile pentru a permite cu uşurinţă 

valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de formare, 

respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în 

alta. 

Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, 

dar şi a unor scheme funcţionale de tranziţie de la şcoală la 

locul de muncă pentru absolvenţii de ÎPT. 

Desprinse din contextul 

demografic  

Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice: asigurarea 

cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă 

de învăţământ şi dezvoltarea unor programe educaţionale 

individualizate adresate adulţilor care nu au beneficiat de prima 

şansă oferită de educaţie pentru dobândirea competenţelor 

cheie, pentru a putea participa activ pe piaţa muncii. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE 

Raportul număr elevi/ 

număr norme didactice 

Nivelul încadrării cu personal este în general  prea ridicat, iar 

raportul elev-profesor în scădere. Numărul elevilor va continua 

să scadă, dar este probabil ca scăderea să difere semnificativ în 

funcţie de nivelul de învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă 

sporită a actului educaţional este necesară organizarea 

unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe orizontală, 

reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării/reducerii 

numărului claselor cu efective mici, precum şi a claselor cu 

predare simultană. 

Resurse umane din ÎPT  Pentru  dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT 

trebuie luate măsuri în ceea ce priveşte actualizarea 

competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi 

schimbările organizaţionale din mediul economic. De 

asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele metodice şi 

cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. 

Introducerea  unor măsuri specifice de susţinere şi motivare, 

întărirea intrărilor în sistem, autonomie instituţională completă 

în definirea normei didactice şi de cercetare, facilitarea şi 

impulsionarea procesului de perfecţionare de-a lungul carierei 

profesionale. 

Elaborarea unui program la nivel naţional care să includă 

măsuri la toate nivelurile: administrativ- managerial, al 

formării şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor 

şi relaţiilor de muncă, al profesionalizării carierei didactice. 

Implementarea mai multor proiecte cu finanţare europeană în 

care grupul-ţintă este în mare măsură format din cadre 

didactice din IPT: ,,Educatori pentru societatea 

cunoaşterii”,’ POSDRU, ID 55659,  ,,ReForm Transilvania” 

PSODRU, ,,Abordări inovative în didactica disciplinelor din 

aria curriculară Tehnologii” POSDRU/87/1.3./S/58422, 

,,Performanţe crescute pentru elevii din învăţământul 

preuniversitar” POSDRU/85/1.1/S/64320 etc. 

Resurse materiale şi 

condiţii de învăţare   

Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, 

se impune modernizarea permanentă a infrastructurii 
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educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu 

echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor 

(TIC). De asemenea,  este necesară identificarea unităţilor 

şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a 

dotărilor şi elaborarea de  noi programe de reabilitare şi 

modernizare a infrastructurii şi de programe de dotare cu 

echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate.  Ca 

urmare a dinamicii proceselor tehnologice şi de fabricaţie, 

permanent sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane 

pentru a transforma şcolile în adevărate centre comunitare de 

învăţare,  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES 

Mecanisme decizionale şi 

descentralizarea 

funcţională în TVET 

Întărirea capacităţii manageriale la nivelul şcolilor şi al 

autorităţilor locale, deoarece fără o pregătire adecvată a 

autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite 

pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună 

funcţionare în sistemul descentralizat. 

Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin 

accelerarea procesului de descentralizare, cu stabilirea unor 

competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor 

umane, precum şi de managementul financiar. 

Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor 

parteneriale create la nivel local şi regional, precum şi 

identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor 

structuri. CLPDS-urile reprezintă, totuşi, un prim pas ca 

mecanism decizional până la obţinerea personalităţii juridice.  

Serviciile de orientare şi 

consiliere  

Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere 

şi orientare, integrat şi corespunzător, pentru potenţialii 

beneficiari de învăţare de toate vârstele şi din toate mediile şi 

creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de 

orientare şi consiliere cu privire la numărul de ore de 

consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi 

pentru o decizie informată în alegerea carierei, respectiv a 

traseului de pregătire. 

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE 

Rata netă de cuprindere 

în educaţie 

Gradul de cuprindere în 

educaţie 

Programe care să permită accesul la educaţie pentru elevii 

proveniţi din mediul rural şi îmbunătăţirea serviciilor de 

orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului. 

Măsuri, inclusiv proiecte, pentru sprijinirea tuturor copiilor 

privind accesul la educaţie, indiferent de mediul de 

provenienţă. 

Ratele de tranziţie în 

învăţământul liceal şi 

profesional 

Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii 

educaţionale de calitate pentru toţi în special pentru elevii din 

mediul rural şi pentru cei proveniţi din medii dezavantajate. 

Stabilirea unor ţinte măsurabile privind ratele de tranziţie la 

următorul nivel de calificare în perspectiva 2013 (rata 

abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv 

rata de absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 

85% dintre cei în vârstă de 22 de ani). 

Abandonul şcolar Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să 
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permită participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi 

formare. 

Rata de părăsire timpurie 

a sistemului de educaţie 

Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, 

prin acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de 

formare profesională iniţială a tinerilor proveniţi din mediul 

rural sau din grupuri vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de 

reintrare în sistemul educaţional. 

Nivelul competenţelor 

cheie 

Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării 

bazată pe competenţe. 

Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea 

programelor de educaţie şi formare. 

Asigurarea dezvoltării competenţelor cheie ca parte integrantă 

a tuturor proceselor de învăţare (vezi Legea nr. 1/2011). 

Ameliorarea proceselor de predare-învăţare prin redefinirea 

standardelor educaţionale şi promovarea instruirii centrate pe 

elev.  

Rata de participare în 

formarea continuă a 

populaţiei adulte  (25-64 

ani) 

Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-

a doua şansă la educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor.  

Extinderea reţelei de servicii educaţionale pentru adulţi.  

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT 

Rata şomajului tinerilor 

din grupa de vârstă 15-24 

de ani 

Ponderea şomerilor tineri 

în numărul total al 

şomerilor 

Şomajul de lungă durată 

Rata de inserţie a 

absolvenţilor la 6, 12 şi 36 

luni de la absolvire, pe 

niveluri de educaţie şi 

domenii/ profiluri de 

formare profesională  

Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a 

inserţiei absolvenţilor prin încheierea de protocoale de 

colaborare între ISJ-uri şi AJOFM-uri, monitorizarea 

administrativă a inserţiei absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-

AJOFM. 

Ca alternativă, realizarea de proiecte privind inserţia 

absolvenţilor, inclusiv de către CJRAE de la nivelul judeţelor, 

compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi 

ale sistemului de educaţie şi formare profesională. De 

asemenea, sunt necesare realizarea periodică a unor sondaje în 

rândul absolvenţilor şi al angajatorilor care să vizeze inserţia 

profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte 

informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi 

formare profesională. 

 

 

DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET 

Structura ofertei pe 

domenii de formare 

profesională, profiluri şi 

calificări  

Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de 

educaţie şi formare pentru a asigura mai multe opţiuni şi o 

accesibilitate sporită.  

Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local 

şi regional, din perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi 

tendinţele de pe piaţa muncii. Această măsură ar trebui corelată 

cu restructurarea reţelei şcolare. 
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CAPITOLUL 2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

2.1. AUTO-EVALUARE 

 

 Unitatea noastră școlară, răspunde solicitărilor venite din partea comunităţii şi-și 

propune promovarea valorilor printr-o bună pregătire şcolară, care să permită tuturor elevilor 

integrarea în societate și majorității lor integrarea pe piața muncii. 

Politica de şcolarizare a fost orientată spre profesionalizarea elevilor pentru acele domenii și 

calificări profesionale care au nevoie de forţă de muncă situând pe primul loc turismul și 

alimentația, mecanica, construcţiile dar și industria textilă și estetica. 

 

2.2. PREDARE-ÎNVĂŢARE 

 

 Şcoala oferă egalitate de șanse tuturor elevilor, aceștia având la  dispoziţie informaţii 

şi îndrumări despre toate programele de învăţare existente. Evaluarea iniţială (nevoile elevilor, 

sprijinul necesar, stiluri de învăţare, cunoştinţe, experienţă şi abilităţi anterioare, cerinţe de 

evaluare) oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program de învăţare 

adecvat. Se acordă sprijin semnificativ şi eficace prin tematica orelor de dirigenţie, 

colaborarea cu părinţii, cu ISJ BN şi Poliţia de proximitate. 

 Ne dorim ca profesorii noștri să devină din simpli transmițători de informații 

organizatori ai mediului de învățare, accentul fiind pus pe implicarea activă a elevului în 

procesul de predare-învățare- evaluare. Activităţile de învăţare sunt planificate minuţios, 

pentru a promova şi a încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, precum şi învăţarea în 

cadrul unui grup. Având în vedere că în școală învață elevi cu CES tehnicile noi de învățare 

trebuie îmbinate cu cele tradiționale. Procedurile de evaluare a învăţării, de evaluare internă şi 

externă respectă cerinţele organismelor legale şi de reglementare. Înregistrările privind elevii 

şi datele privind rezultatele la învăţare şi certificarea sunt păstrate conform reglementărilor în 

vigoare. 

 

2.2.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline. Activitatea metodică 

 

Proiectarea didactică s-a realizat în concordanţă cu curriculum-ul naţional şi cel local. 

Obiectivele concretizate în activităţile didactice propuse pentru acest an şcolar la nivelul 

ariilor curriculare au fost realizate în mare parte, dar au fost o serie  de elevi neîncheiaţi 

(consideraţi amânaţi).  

 Se asigură desfăşurarea de ore de religie în cultul ortodox.  

 S-au realizat testări predictive la clasele a IX-a, rezultatul fiind unul din ce în ce mai   

îngrijorător pe an ce trece. 

 S-au făcut pregătiri suplimentare la specialitatile din care s-au dat examene de 

competenta.S-au susţinut două simulări pentru examenul de competenta .  Elevii participanţi 

la pregătire au promovat examenul. 

  Activitatea metodică la nivelul ariilor curriculare a fost una foarte bogată şi s-a 

axat pe principiul general cuprins în planului managerial: „Elevul este în centrul atenţiei 

noastre”.   

Au avut loc şi foarte multe alte activităţi care contribuie mult la dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice şi care vor influenţa, credem, îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ.  

Activitatea metodico-didactică a Comisiei de Cultură Generală, desfășurată în anul școlar 

2015-2016, a urmărit atingerea obiectivelor fixate prin planul managerial (ameliorarea calității 
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procesului de predare-învățare-evaluare; utilizarea eficientă a metodelor și a instrumentelor de 

evaluare; construirea unui sistem de evaluare a performanțelor elevilor; realizarea 

documentelor necesare portofoliului profesorului și proiectarea riguroasă a activităților 

didactice; formarea continuă a membrilor comisiei; utilizarea eficientă a mijloacelor didactice 

existente; organizarea și participarea la concursuri în scopul valorificării aptitudinilor 

elevilor). 

 Activitățile metodico-didactice prin care s-au concretizat aceste obiective, au fost 

următoarele: 

1.Luna septembrie: - Analiza activității metodice desfășurate în anul școlar precedent; 

                                                -Analiza testelor de evaluare inițială; 

                                                -Întocmirea planurilor remediale. 

 

2. Luna octombrie: - Referatul Interdisciplinaritatea în context educațional- prof. 

                               Veronica Horga; 

                              - Referatul Predarea integrată a conținuturilor- prof. Simona Bîrte; 

                                         - Prezentarea unui instrument de evaluare interdisciplinară- prof.  

                                            Mina Poienaru, Niculina Someșan, Lucreția Filipaș și Eugenia  

                                            Tămaș; 

                                         - Proiectul educativ Noi și Spațiul cosmic- prof. Lucreția Filipaș, 

                                            Eugenia Tămaș și Livia Tonțian. 

 

3. Luna noiembrie:      - Proiectul educativ Ziua Ștafetei- prof. Lucreția Filipaș, Adriana  

                                    Mureșan; 

                                        - Masa rotundă Instrumente de evaluare integrată a copiilor cu CES-  

                                          membrii catedrei. 

 

4. Luna decembrie:        - Activitatea 1 Decembrie, ziua tuturor românilor! – prof. Daniel  

                                          Lișcan; 

                                        - Lecție demonstrativă la disciplina educație fizică și sport – prof.  

                                          Grigore Butuza. 

 

4. Luna ianuarie:      - Activitatea educativă Eminescu la ceas aniversar- prof. Simona Bîrte 

                                 și  prof. Veronica Horga; 

                         - Concursul tematic Unirea Principatelor Române – prof. Daniel   

                                       Lișcan; 

 

6.Luna februarie:     - Prezentarea powerpoint Protecția, conservarea și ocrotirea mediului- 

                                     prof. Lucreția Filipaș; 

 

7.Luna februarie: - Analiza raportului de activitate referitor la semestrul I și întocmirea 

Planului de măsuri ameliorative ; 

 

8. Luna martie: - Dezbaterea cu tema Modalități de ameliorare a dificultăților de comunicare 

ale elevilor, organizată în parteneriat cu Comisia Tehnică, în urma desfășurării simulării 

examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3, la clasele a XII-a.-membrii 

comisiei; 

 

9. Luna aprilie: - Lecție demonstrativă la disciplina limba și literatura română- prof. Veronica 

Horga. 
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10. Luna mai: - Concurs de compoziție școlară- Profesia mea viitoare- prof. Veronica Horga 

 

11.Luna iunie: - Analiza testelor de evaluare finală- prof. Eugenia Tămaș, prof. Grigore 

Butuza, prof. Lucreția Filipaș, prof. Veronica Horga; 

 

Aspecte pozitive ale activității comisiei: 

- Realizarea schimbului de informații și de exemple de bune practici între membrii 

comisiei; 

- Formarea continuă a cadrelor didactice; 

- Implicarea responsabilă a cadrelor didactice în realizarea activităților propuse; 

- Actualizarea strategiilor didactice. 

 

Aspecte perfectibile:  - formalismul şi lipsa de implicare în organizarea şi derularea 

activităţilor la nivelul comisiilor metodice. 

 

Activitatea metodico-didactică a Comisiei Tehnice, desfășurată în anul școlar 2015-2016 

 Resurse umane: 

 -cadre didactice: total 15 din care:         - 4 prof. ing., 

- 3 profesor 

- 7 profesori de instruire practică  

- 1 maistru instructor 

 - în anul  şcolar 2015-2016 au fost tot 15 cadre didactice  

  

 Resurse materiale: - ateliere şcoala cu dotări bune şi foarte bune 

               - laboratoare tehnologice cu dotări bune şi foarte bune 

               - săli de clasă 

               - secţii agenţi economici 

 

 Domeniile de pregatire/nr.clase 

  Învăţământ special 

 

Nr. 

crt. 

Domeniul  Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a Clasa a XII-a 

1. Industrie textilă și pielărie 1 0 1 0 

2. Turism și alimentație 1 1 1 1 

3. Estetica și igiena corpului 

omenesc 

1 1 0 1 

4. Construcții, instalații și 

lucrări publice 

1 1 1 1 

5. Mecanic 1 1 1 1 

  

 

 Activităţi desfăşurate: 

 

 Constituirea catedrei, repartizarea responsabilităţilor în cadrul catedrei şi stabilirea 

activităţilor pe anul şcolar 2015-2016 

 Elaborarea testelor de evaluare iniţială 

 Întocmirea unui raport de analiză în urma aplicării testelor iniţiale 

 Stabilirea și aprobarea temelor pentru examen de certificare a competenţelor 

profesionale nivel 3 – inv. liceal special  – calificarea bucătar,  zugrav- ipsosar-
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vopsitor – tapetar, lăcătuş mecanic prestări servicii, coafor – frizer, manichiurist - 

pedichiurist 
 Prezentarea ofertei educaţionale elevilor de la CSEI nr.1, CSEI nr.2  Bistriţa  şi a 

domeniilor în care se pregătesc elevii în şcoală 

 Simularea examenului de absolvire la clasa a XII-a – învățământ special 

 Pregătire pentru examen la clasa a XII-a învățământ special 

 Organizarea examenului de certificare a competențelor profesionale nivelul 3 – 

învăţământ special 

 Organizarea şi desfăşurarea concursului pe meserii –faza pe şcoală – învăţământ 

special 

 Participarea la concursul județean pe teme de protecție a muncii - ”Știu si aplic”- 

organizat de ITM BN şi ISJBN  

 Derularea Proiectului Național – pe teme de protecție  a muncii ”Valențe culturale” la 

clasele a X-a și a XI-a 

 Organizarea Concursul judeţean “Profesia mea viitoare” din cadrul Proiectului CAEJ 

“ Învăţ pentru viaţă” 

 

Rezultatele elevilor 

 promovarea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 – 

învățământ special în proportie de 100%  

 Rezultate foarte bune la concursul pe meserii - faza pe școala  

 Rezultate bune la concursul județean pe teme de protecție a muncii - ”Știu și aplic” 

 Rezultate foarte bune la Concursul judeţean “Profesia mea viitoare” din cadrul 

Proiectului CAEJ “Învăţ pentru viaţă” 

 

 Concluzii: 

 Puncte tari: 

 cadre didactice calificate 

 cadrele didactice  au identificat  particularităţilor grupurilor de elevi 

  ateliere școală cu dotări  foarte bune 

 laboratoare tehnologice cu dotări  foarte bune 

 promovarea examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 – 

învățământ special în proportie de 100%  

 încheierea convențiilor cadru in conformitate cu Legea practicii 

 colaborarea bună cu agenții economici 

 evaluare continuă și notare ritmică 

 simularea examenelor în vederea creşterii încrederii în  sine şi a stăpânirii emoţiilor 

 

 Puncte slabe: 

 nu toţi elevii sunt antrenaţi suficient în demersul didactic 

 temele abordate în orele desfăşurate la agenţii economici depind în mare măsură de 

situaţia concretă a fluxului tehnologic 

 nu toate cadrele didactice folosesc ca metoda de evaluare si  autoevaluarea ( aprox 

30%) 

 nu toate cadrele didactice au in potofoliu proiectarea pe unitățile de învățare ( aprox 

40%) 

 

Ameninţări 

 elevii au un nivel scăzut de cunoştinţe la venirea în școala nostră 

 nu toţi elevii îşi asumă responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 
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 lipsă  programe   pentru elevii cu CES 

 lipsă manuale pentru elevii cu CES 

 

 

2.2.2. Calitate. Eficienţă 

 

 La nivelul activităţii cadrelor didactice, în general, a existat o mai mare corelare între 

obiectivele urmărite şi activitatea de predare la clasă.  

La nivelul ariilor curriculare s-au desfășurat activităţi care contribuie la dezvoltarea 

profesională a cadrelor didactice şi care au urmărit creșterea calității actului educative. 

 Elevii s-au implicat într-un număr mare la Concursul pe meserii – faza pe școală. 

Analiza feedback-ului furnizat de elevi, la nivelul fiecărei discipline/arii curriculare, va duce 

la reglări ale aspectelor care suportă îmbunătăţiri. 

Activitatea CEAC va furniza, în urma activităţii sale specifice, documente (rapoarte, plan de 

îmbunătăţire, altele) de reglare a aspectelor ce suportă îmbunătăţire. 

 

2.3. RESURSE MATERIALE 

 Instituţia dispune de șapte corpuri de clădire; 

 Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria” este în proprietatea publică a Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud; 

 Utilităţi: Şcoala dispune de toate utilităţile necesare: curent electric, apă din reţeaua 

oraşului, grupuri sanitare cu apă curentă, canalizare, sistem de încălzire centrală, telefon şi 

spaţiu amenajat de depozitare a gunoiului. 

Elemente de dotare 

Şcoala dispune de: 

 

 

Laboratoare - 4: 

- Informatică 

- Multifuncțional 

- Turism și alimentație 

 

1 

1 

2 

 

Cabinete-9: 

- Construcţii - mecanică 

- Istorie-geografie 

- Cabinet matematică 

- Cabinet limba română 

- Kinetoterapie 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Săli de clasă: 11 

Capelă: 1 

Ateliere: 

- de mecanică 

- de construcții 

- de textile 

- coafură 

 

2 

2 

1 

1 

Sală profesorală: 1 

Sală de festivități: 1 

Săli de sport: 1 

Teren de sport: 1 

Cabinet medical: 2 
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Infirmirie 1 

Cabinet de asistenţă psihopedagogică: 3 

Bibliotecă: 1 

Internat 1 

Săli de mese 2 

Magazie alimente: 1 

Grupuri sanitare: 12 

Spaţii depozitare materiale didactice: 1 

Birouri: 9 

Ateliere muncitori: 3 

Vestiar personal: 1 

 

 

 

 Dotarea cu calculatoare: 

 Numărul de calculatoare utilizate în administraţie (cabinet director, 

sala profesorală, secretariat, contabilitate, bibliotecă) – 13 

 Număr de calculatoare utilizate de cadrele didactice – 8 

 Număr de calculatoare utilizate în activităţi cu elevii şi de către elevi - 

43 

 16 imprimante, 3 scanere, switch-uri; 

 şcoala este conectată la reţeaua de Internet prin cablu; 

 dotarea modernă cuprinde 5 laptop-uri, 3 video-proiectoare, 3 ecrane de 

proiecţie, 2 table smart-board, 9 televizoare, 4 multifuncționale. 

Procesul de învăţământ se desfăşoară în incinta şcolii cu excepţia instruirii practice care se 

desfăşoară la agenţii economici. 

Numărul de schimburi pe zi: 

- liceu ciclul inferior zi cu durata de 3 ani; 

- învăţământ profesional cu durata de 4 ani; 

- stagii de pregatire practicǎ cu durata de 720 de ore. 

Gestionarea spaţiilor: 

- laboratoarele şi cabinetele sunt utilizate conform destinaţiei lor; 

- şcoala nu are cabinete sau laboratoare închiriate altor unităţi de învăţământ; 

- atelierele sunt utilizate în exclusivitate pentru procesul didactic; 

- sala de sport se folosește pentru procesul didactic. 

 

2.4. RESURSE DIDACTICE 

 

Anul 

școlar 

 

Personal didactic Personal didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 

            TOTAL 

Posturi Persoane Posturi Persoane Posturi Persoane Posturi Persoane 

    2013-  

    2014      

29.18 28 22 24 26 24 (2 v.) 77.16 76 

2014-

2015 

29,5 27 21,5 23 26 24 (2 v.) 77 74 
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2015-

2016 

31,09 28 21,5 23 24 24 76.59 75 

2016-

2017 

32,76 28 21 22 24,5 25 78.26 75 

 

 

a. Posturi/Norme didactice/Norme nedidactice 

Indicator Total 

Nr. posturi didactice: 

Personal nedidactic 

Personal didactic auxiliar 

31,76 

24,5 

21 

Total: 78,26 

 

b. Personal didactic angajat 

cadre didactice titulare 23 

cadre didactice suplinitoare 5 

 

c. Distribuţia pe cadre didactice a personalului didactic angajat 

Personal didactic necalificat 2  

Personal didactic calificat 26  

Cadre didactice cu doctorat 0  

Cadre didactice cu gradul I 16  

Cadre didactice cu gradul II 7  

Cadre cu definitivatul 3  

Cadre didactice fără 

definitivat 

2  

 

d. Personal didactic auxiliar 

Funcţia Nr. personal Calificat Calificat/studii Obs. 

Secretar 1 Da S  

Asistent social 1 Da S  

Administrator 

financiar 

2 Da S + S  

Administrator de 

reţea 

1 Da S  

Administrator 

patrimoniu 

1 Da M  

Pedagogi  6 Da  4 M + 2 S   

Supraveghetori 

noapte 

2 Da  S + M  

Medic stomatolog 1 Da S  

Medic de 

medicină generală 

1 Da S  

Asistenți medicali 4 Da PL  

Șef ateliere 1 Da M  
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e. Personal de conducere 

Numărul directorilor 

- conform normativelor 

- existenţi în unitate 

 

2 

2 

Informaţii privind directorii 

Nume şi prenume 

Funcţia 

Specializarea Grad/ 

vechime în 

învăţământ 

Cursuri de management 

/Forme absolvite 

Ivan Lacrima  

Director 
Institutul Politehnic 

„Gh. Asachi”, Iași, 

Facultatea de 

Tehnologia  și chimia 

textilelor/ 

Specializarea: 

Tricotaje-confecții 

Universitatea 

„Transilvania” din 

Brașov – Facultatea 

de Matematică și 

informatică/ 

Specializarea: 

Matematică 

 Universitatea 

Tehnică Cluj-

Napoca – 

Studii 

academice 

postuniversita

re/ 

Specializarea: 

Informatică 

aplicată și 

programare 

 

I / 26 Universitatea 

„V.Goldiș”, Arad - 

Masterat în management 

educaţional-2009;  

Corpul de experţi în 

management educaţional - 

2012 

Lișcan Gavril 

Daniel 

Director adjunct 

Universitatea 

„Babes Bolyai”, Cluj 

–Napoca, Facultatea 

de Istorie- Filozofie/ 

Specializarea: Istorie 

- Filozofie 

I I/ 25  Corpul de experţi în 

management educaţional - 

2012 

 

 

f. Personal nedidactic (administrativ) 

Funcţia Număr personal Calificare Studii 

Magaziner 1 Da M 

Îngrijitor curățenie 6 Da M 

Paznic 6 Da M 

Muncitor calificat 

bucătărie 

3 Da M 
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Muncitor calificat 

ateliere 

3 Da M 

Lenjereasă 1 Da M 

Spălătoreasă 1 Nu M 

Fochiști 2 Da M 

Electrician 1 Da M 

Șofer 1 Da M 

Total 25   

 

 

Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice 

 

În anul scolar 2015-2016 formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din 

unitatea noastră s-a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/autoperfecţionare; 

 prin activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin schimburi de experienţă profesională; 

 prin participare la cursuri de formare continua organizate/ avizate de institutii abilitate 

(CCD,ISJ); 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială si perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, 

MECTS). 

  

Analiza SWOT – activitatea de perfecționare a cadrelor didactice 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 colective de catedră echilibrate ca nivel de 

experienţă– majoritatea profesorilor fiind 

calificaţi, cu gradul didactic I si II – si au în 

componenţă profesori metodisti, membrii ai 

consiliului consultativ, formatori, membrii ai 

comisiilor de lucru; 

 număr mare de cadre didactice participante la 

cursuri de formare în specialitate sau în alte 

domenii didactice; 

 comisia pentru formarea continuă  implicată  în 

activitatea de autoperfecţionare/ perfecţionare a 

cadrelor didactice; 

 sprijinul conducerii scolii în vederea participării  

cadrelor  didactice                                                                                                                                                                                                                                                      

la diverse forme de perfecţionare sau la cursuri de 

formare/ perfecţionare  

 existenţa tendinţelor de 

conservatorism si inerţie la 

schimbare, tendinţe de 

minimalizare a importanţei actului 

de formare/perfecţionare 

manifestate la unele cadre 

didactice; 

 inerţie în aplicarea la clasă a 

cunostinţelor/ competenţelor 

dobândite în urma unor cursuri de 

formare; 

 alegerea unor cursuri nu a fost 

întotdeauna în concordanţă cu 

nevoia de dezvoltare profesională. 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

 existenţa surselor de informare si formare externă 

pentru cadre didactice; 

 existenţa posibilităţilor de participare la programe 

judeţene, naţionale si internaţionale; 

 posibilitatea de perfecţionare prin e - Learning; 

 incoerenţe si lacune legislative; 

 lipsa motivării financiare; 

 percepţia gresită a ceea ce 

înseamnă dezvoltarea personală/ 

dezvoltare în carieră; 
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 oferta variată a CCD si a altor furnizori de 

formare; 

 oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii 

posuniversitare, etc. a instituţiilor de învăţământ 

superior; 

 bună dotare a şcolii cu aparatura necesară 

desfăşurării cursurilor de formare; 

 posibilitarea de a forma grupe prin atragerea 

cursanţilor din zonele apropiate. 

 tendinţa de centrare exclusiv pe 

acumularea de credite 

transferabile si minimalizarea 

nevoilor punctuale de formare; 

 taxa pentru unele cursuri de 

formare; 

 suprasolicitarea cadrelor didactice 

cu foarte multă documentaţie. 

 

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice bună, arată preocuparea 

permanentă a celor implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea 

managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională personalizată, pentru inovarea practicii 

scolare şi este apreciată în mod pozitiv. 

 

        În anul scolar 2015 – 2016,  din totalul de 24 cadre didactice care au functionat in Liceul 

Tehnologic Special Sf. Maria au urmat cursuri de perfectionare si formare continua un numar 

de 23 de cadre didactice, ceea ce inseamna un procent de 95,8 %. 

Din punct de vedere statistic situatia se prezinta astfel: 

 

Nr.
crt 

Nr.cadre 
didactice 
scoala 

Nr. / % cadre 
did. 

perfectionate 
 

Nr./ % 
cadre 

didactice 
participante 

la 1 curs 

Nr. / % 
cadre did. 

participante 
la 2 cursuri 

Nr. / % 
cadre did. 

participante 
la 3 cursuri 

Nr. / % cadre 
did. 

participante 
la 4 cursuri 

Nr. / % 
cadre did. 

participante 
la 5 cursuri 

  

24 

 

23 

 

95,8% 

 

6 

 

25% 

 

8 

 

33,3% 

 

6 

 

25% 

 

2 

 

8,3% 

 

1 

 

4,16% 

 

 

2.5 REZULTATELE ELEVILOR 

 

ANALIZA REZULTATELOR IN PERIOADA 2013 – 2016 

 

 Școlarizare și frecvență. Statistic pe niveluri/clase  

 

NIVEL 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Inscriși  Promovați  Inscriși  Promovați  Inscriși  Promovați  

LICEAL ZI 

 

170 138 184 146 106 82 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL DE 4 ANI 

- - - - 73 56 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  

STAGII DE PREGĂTIRE 

PRACTCĂ 

31 29 29 26 41 37 
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Promovabilitatea se prezinta astfel: 

 

NIVEL Promovați % 

2013-2014 

Promovați % 

2014-2015 

Promovați % 

2015-2016 

LICEAL ZI 

 

 81,17% 79,34% 77,35% 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL DE 4 ANI 

- - 76,71% 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  

STAGII DE PREGĂTIRE 

PRACTCĂ 

93,54% 89,65 90,24% 

 

 

 Cauze ale absenteismului 

Absenteismul se manifestaă astfel: 

- Naveta 

- Indiferența manifestată față de învățătură 

- Dezinteresul manifestat de părinți 

- Situație materială precară 

 

Abandonul școlar. Statistic pe niveluri/clase 

 

NIVEL Abandon  

2013-2014 

Abandon  

2014-2015 

Abandon  

2015-2016 

LICEAL ZI 

 

27 34 19 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL DE 4 ANI 

- - 11 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  

STAGII DE PREGĂTIRE 

PRACTCĂ 

- - - 

 

 

 

Rezultate la învățătură , statistic, pe niveluri/clase 

 

2013-2014     

NIVEL Promovați Medii între 

5-6,99 

Medii între 

7-8,99 

Medii între 

9-10 

LICEU SPECIAL ZI 138 21 105 12 

Clasa a IX-a 62 13 46 3 

Clasa a X-a 47 6 38 3 

Clasa a XI-a 29 2 21                    6 
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ÎNVĂȚĂMÎNT 

PROFESIONAL   

STAGII DE 

PREGĂTIRE 

PRACTICĂ 

29 1 15 13 

Clasa a XII-a 29 1 15 13 

 

 

2014-2015     

NIVEL Promovați Medii între 

5-6,99 

Medii între 

7-8,99 

Medii între 

9-10 

LICEU SPECIAL 

ZI 
146 26 111 9 

Clasa a IX-a 55 5 46 4 

Clasa a X-a 50 13 35 2 

Clasa a XI-a 41 8 30 3 

STAGII DE 

PREGĂTIRE 

PRACTICĂ 

26 0 10 16 

Clasa a XII-a 26 0 10 16 

 

 

 

 

 

 

2015-2016      

NIVEL Promovați Medii între 

5-6,99 

Medii între 

7-8,99 

Medii între 

9-10 

Repetenti 

ÎNVĂȚĂMÎNT 

PROFESIONAL 

DE  4 ANI 

56 11 42 3 17 

Clasa a IX-a 56 11 42 3 17 

LICEU SPECIAL 

ZI 
82 17 54 11 24 

Clasa a X-a 43 9 29 5 13 

Clasa a XI-a 39 8 25 6 11 

ÎNVĂȚĂMÎNT 

PROFESIONAL 

STAGII DE 

PREGĂTIRE 

PRACTICĂ 

37 1 21 15 4 

Clasa a XII-a 37 1 21 15 4 
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 Repetenții. Statistic pe niveluri/clase 

 

NIVEL Repetenți 

2013-2014 

Repetenți  

2014-2015 

Repetenți   

2015-2016 

LICEAL ZI 

 

29 38 24 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL  DE 4 ANI 

- - 17 

INVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL - STAGII DE 

PREGĂTIRE PRACTCĂ 

2 3 4 

 

 Rezultate obținute de elevi la examenele pentru obținerea certificatelor de calificare 

profesională nivel 2/3 

 

Anul școlar 2013-

2014 

Înscriși Admiși Neprezentați Respinși 

.Examen de 

certificarea 

competenţelor 

profesionale nivel 

2 

29 27 2 0 

 

 

 

Anul școlar 2014-

2015 

Înscriși Admiși Neprezentați Respinși 

.Examen de 

certificarea 

competenţelor 

profesionale nivel 

3 

25 25 0 0 

 

 

 

Anul școlar 2015-

2016 

Înscriși Admiși Neprezentați Respinși 

.Examen de 

certificarea 

competenţelor 

profesionale nivel 

3 

37 35 2 0 

 

 

 

Anul școlar Înscriși Admiși Neprezentați  Respinși 

2013-2014 29 27 2 0 

2014-2015 25 25 0 0 

2015-2016 37 35 2 0 
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Grafic nr1.-Situație comparativă rezultate obținute de elevi la examenele de certificare a 

competenșelor profesionale în anii școlari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016 

 

 

Examen de certificare a competenţelor profesionale nivel 2 de calificare SESIUNEA 

MAI 2014, absolvenţi STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  (învăţământ special) 

 

Domeniul Calificarea 

profesională 

Număr de elevi Promova

bilitate 

% Înscrişi Prezentaţi Neprezentați Admiși Respinşi 

Turism si 

alimentaţie 

Bucătar 9 9 0 9 0 100 

Estetica și 

igiena 

corpului 

omenesc 

 

Frizer-

coafor-

manichiurist

-

pedichiurist 

7 7 0 7 0 100 

Mecanică Lăcătuș 

mecanic 

prestări 

servicii 

7 5 2 5 0 100 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Zugrav, 

ipsosar, 

vopsitor, 

tapetar 

6 6 0 6 0 100 

Total  29 27 2 27 0 100 
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în anii școlari 2013-2014, 2014-2015 și 

2015-2016
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Grafic nr. 2 Rezultatele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 2 pe 

domenii , sesiunea mai 2014  

 

Examen de certificarea competenţelor profesionale nivel 2 de calificare SESIUNEA 

MAI 2015, absolvenţi STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  (învăţământ special) 

 

 

Domeniul Calificarea 

profesională 

Număr de elevi Promova

bilitate 

% 
Înscrişi Prezentați Absenţi Admiși Respinşi 

Turism si 

alimentaţie 

Bucătar 8 8 0 8 0 100 

Estetica și 

igiena 

corpului 

omenesc 

Frizer-

coafor-

manichiurist

pedichiurist 

5 5 0 5 0 100 

Mecanica Lăcătuș 

mecanic 

prestări 

servicii 

4 4 0 4 0 100 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Zugrav, 

ipsosar, 

vopsitor, 

tapetar 

8 8 0 8 0 100 

Total  25 25 0 25 0  
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10

Înscriși Prezentați Neprezentați Admiși Respinși

Rezultatele examenului de certificare  a 
competențelor profesionale nivel 2 pe domenii 

sesiunea mai 2014

Turism si alimentaţie Bucătar

Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Mecanică Lăcătuș mecanic prestări servicii

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
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Grafic nr. 3 Rezultatele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 pe 

domenii , sesiunea mai 2015  

 

 

 

 

Examen de certificarea competenţelor profesionale nivel 3 de calificare SESIUNEA 

MAI 2016, absolvenţi STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  (învăţământ special) 

 

 

0

2

4

6

8

10

Înscriși Prezentați Neprezentați Admiși Respinși

Rezultatele examenului de certificare a 
competențelor profesionale nivel 3 pe domenii

sesiunea mai 2015

Turism si alimentaţie Bucătar

Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Mecanică Lăcătuș mecanic prestări servicii

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

Domeniul Calificarea 

profesională 

Număr de elevi Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Absenţi Admiși Respinşi 

Turism si 

alimentaţie 

Bucătar 10 10 0 10 0 100 

Estetica și 

igiena 

corpului 

omenesc 

Frizer-coafor-

manichiurist-

pedichiurist 

10 8 2 8 0 100 

Mecanica Lăcătuș 

mecanic 

prestări 

servicii 

7 7 0 7 0 100 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Zugrav, 

ipsosar, 

vopsitor, 

tapetar 

10 9 1 9 0 100 

Total  37 34 3 34 0  
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Grafic nr. 4 Rezultatele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 pe 

domenii , sesiunea mai 2016 

 

 

 

 

 

Examen de certificarea competenţelor profesionale nivel 3 de calificare SESIUNEA 

AUGUST 2016, absolvenţi STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ  (învăţământ 

special) 

 

 

Domeniul Calificarea 

profesională 

Număr de elevi Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Absenţi Admiși Respinşi 

Construcţii, 

instalaţii şi 

lucrări 

publice 

Zugrav, 

ipsosar, 

vopsitor, 

tapetar 

1 1 0 1 0 100 
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Înscriși Prezentați Neprezentați Admiși Respinși

Rezultatele examenului de certificare a 
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sesiunea mai 2016

Turism si alimentaţie Bucătar

Estetica și igiena corpului omenesc Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

Mecanică Lăcătuș mecanic prestări servicii

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
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Grafic nr. 5 Rezultatele examenului de certificare a competențelor profesionale nivel 3 pe 

domenii , sesiunea august 2016  

 

 

 

2.6. CONSILIERE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ/ÎN CARIERĂ 

 

         În  cursul anului şcolar 2015-2016, profesorii psihopedagogi au derulat activităţi 

didactice, școlare și extrașcolare, în conformitate cu prevederile contractului individual de 

muncă și ale fișei postului, după cum urmează: 

Proiectarea activităţii 

- am întocmit planificările calendaristice şi am elaborat planurile unităţilor de învăţare în 

conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

- am predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 

către responsabilul Comisiei de Cultura Generala; 

- în cadrul portofoliului didactic personal există ataşate: programele şcolare în vigoare, atât pe 

suport  electronic, cât şi pe hârtie; 

- am realizat personalizarea conţinutului portofoliului didactic conform  particularităţilor de 

vârstă şi individuale ale elevilor; 

- am elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 

- am elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie de 

rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

- am elaborat tezele la clasele cu profil tehnologic, precum si baremele de corectare si notare, 

adaptate specificului elevilor scolii noastre; 

- am realizat proiectarea activităţilor didactice în format electronic, utilizând elemente 

specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word  

- am proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale (de ex. Audiţie muzicală; Serbare scolara de Craciun; Realizarea 

0
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Rezultate examenul de certificare a 
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nivel 3
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de pliante / postere  tematice pentru conştientizarea importanţei pastrarii unui mediu 

curat;Vizita la Penitenciarul Bistrita); 

              

   Realizarea activităţilor didactice 

- predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii unei performanţe şcolare; 

- în procesul instructiv-educativ am utilizat și metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu-învăţarea 

prin referate, activitatea independenta sau portofoliile; 

- am utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs ( internet, prezentări Power 

Point); 

             Evaluarea rezultatelor învăţării 

- am aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor 

iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoştinţelor, 

aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate 

competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă 

a procesului instructiv-educativ; 

- am utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi 

metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate şi 

portofolii.  

- am realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 

aflate în vigoare; 

- am comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât și părinților 

acestora; 

- am impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 

competenţelor evaluative. 

 

 

           Managementul clasei de elevi 

- am realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi 

ca membri ai grupului social care este clasa de elevi; 

-la activitatile de terapii specifice am desfasurat activitati de consiliere individuala,terapie de 

grup,ergoterapie; 

La aceste activitati au participat un numar dev 47 de elevi,dintre care 34 elevi doar la 

activitatile de grup si ergoterapie si 13 elevi doar la activitatile de ergoterapie. 

- am monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor care interferau cu 

învăţarea şi adaptarea socială; rezultatele acestor activităţi s-au răfrânt în mod pozitiv asupra 

randamentului școlar al acestora, remarcat de către toți membrii consiliului profesoral al 

clasei; 

- am organizat programe speciale de activități de remediere școlară pentru elevii care aveau 

dificultăți de învățare, urmărind îmbunătățirea ratei succesului școlar(  Moldovan Gabriela, 

Muresan Paul etc.; 

- am completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde sunt diriginte; 

-in situaţii de strictă necesitate, am realizat intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii 

conflictuale, atat prin interventie directa cat si prin completarea unor fişe de observaţie a 

copiilor cu comportament necorespunzător; 

- am indeplinit corect  sarcinile în timpul serviciului pe şcoală, în pauze, completarea fişelor 

de observaţie şi analiză a evoluţiei elevilor, consilierea şi îndrumarea permanentă a elevilor, 

tratarea diferenţiată a acestora, funcţie de particularităţile individuale; 
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- ca şi exemple de bună practică, implicarea elevilor în realizarea curăţeniei în clasă, în şcoală, 

comunitate, responsabilizarea elevilor în certe situaţii, constituie un bun necesar în formarea 

acestora ca indivizi. 

 

   

      Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

- sunt membru in cimisia interna de evaluare continua 

- sunt membru in Comisia pentru stabilirea drepturilor material si banesti ale elevilor 

- sunt membru in cadrul comisiei de cercetare disciplinara 

- membru in comisia de mobilitate la nivelul unitatii de invatamant 

 

-membru in Comisia pentru control managerial intern 

-membru in comisia dentru prevenirea si reducerea violentei in mediul scolar 

-membru in comisia CEAC 

-membra in Comisia pentru elaborarea di mediatizarea ofertei educationale a scolii 

-membra in Comisia de cercetare disciplinara  

- sunt responsabilul Comisiei Metodice a Dirigintilor si Pedagogilor 

- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în 

şcoală; 

- am participat la Consfătuirile organizate de către ISJ Bistrita-Nasaud cu inspectorii de 

specialitate; 

- am avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii mei şi părinţii acestora; 

- am realizat şi actualizat portofoliului meu profesional, ori de câte ori au apărul modificări şi 

noi achiziţii profesionale.   

 Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare   

- am respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la 

nivelul şcolii noastre. 

  

 

2.7. ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ 

 

Serviciul de asistență socială din cadrul Liceului Tehnologic Special „Sfânta Maria” a 

desfășurat activități importante care vin în sprijinul educației și formării tinerilor: 

 

 preluarea dosarelor elevilor noi de la C.J.R.A.E. B-N, înregistrarea lor și solicitarea 

actelor care lipsesc; 

 definitivarea claselor pe domenii/calificări profesionale, regim de școlarizare, conform 

Certificatelor de expertiză și orientare școlară emise de C.J.R.A.E.; 

 întocmirea rapoartelor de reevaluare a elevilor, a căror părinți au solicitat schimbarea 

regimului de școlarizare; 

 colaborare cu lucrătorii Poliției și ai Jandarmeriei în vederea prevenirii actelor de 

delincvență și a violenței în școală; 

 stabilirea nr. de elevi beneficiari și acordarea drepturilor materiale și bănești prevăzute 

de H.G.nr.904/2014 (elevii externi și interni); introducerea drepturilor în programul 

”Ghiozdanul”; 

 întocmirea situațiilor statistice solicitate de către diferite instituții sau pentru unitate; 

 întocmirea demersurilor necesare privind mișcarea elevilor; 

 obținerea datelor necesare pentru întocmirea proiectului planului de școlarizare; 
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 monitorizarea elevilor care nu dețin cărți de identitate sau care au actele expirate; 

 întocmirea rapoartelor de situație pentru anumiți elevi, a notelor telefonice, a 

rapoartelor de vizită și a notelor de relație pentru elevii cu risc de abandon școlar; 

 întocmirea anchetelor sociale care lipsesc din dosare; 

 corespondență elevi și instituții; 

 consiliere psihologică și socială elevi și părinți. 

 

CABINET MEDICAL 

 

În cadrul cabinetului medical activitatea este structurată pe cele doua planuri – plan 

curativ și plan profilactic. 

Acordarea la nevoie a primului ajutor elevilor din unitatea de învățământ , examinerea, 

tratarea și supravegherea medicală elevilor bolnavi, izolați în infermeria școlii. Acordarea de 

consultații medicale la solicitarea elevilor trimițându-i, după caz, pentru asistență medicală 

ambulatorie de specialitate. Prescrierea  medicamentelor elevilor care prezintă afecțiuni acute 

care nu necesită internare în spital. Dispensarizarea elevilor - problemă aflați în evidență 

specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele 

unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate și aplicarea tratamentelor prescrise 

de aceștia împreună cu medicul de familie. 

În plan curativ au fost efectuate un numar de 398 de consultații medicale de către 

medicul școlar. Tratamentele efectuate în cadrul cabinetului medical au fost în număr de 

4588, din care 15 de cazuri cu caracter cronic și un caz diabet zaharat urmărit permanent din 

punct de vedere al alimentației, al controlului glicemiei și administrării insulinei. În 

infermeria cabinetului au fost internați și tratați elevi cu diverse afecțiuni – infecții virale, 

cutanate, tulburări de comportament, etc. 

La începutul anului școlar 2015-2016: 

-  au fost întocmite fișele medicale ale elevilor claselor a IX- a, după studierea în 

prealabil a dosarelor personale. S-a efectuat evaluare medicală generală, măsurători 

staturo-ponderale, au fost luați în evidență specială elevii cu afecțiuni cronice. A fost 

efectuat examenul dezvoltării fizice la elevii din clasele a IX a în decursul lunilor 

septembrie și octombrie, elevii claselor a XII- a, ianuarie și februarie, elevii claselor a 

XI- a martie și aprilie, elevii claselor a X- a mai și iunie: somatometrie (înălțime, 

greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arterială, frecvența 

cardiacă). Datele de somatometrie se interpretează pe baza standardelor naționale, cu 

consemnarea rezultatelor în fișele medicale, depistarea tulburărilor de vedere 

(optometrie), depistarea tulburărilor de auz (audiometrie tonală). A fost intocmită lista 

CFM, în urma consultului medical și stabilirii viciilor de postură. 

- efectuarea  controalelor medicale și de laborator a elevilor din clasele de turism și 

alimentație 

- educația sanitară a cuprins  teme ample, la nivelul întregii școli, în colaborare cu 

diriginții claselor, după o programare prealabilă, având ca teme: ,,Igiena personală’’, 

,,Boli ale sezonului rece – metode profilactice,, ,,Drogurile – prezentare, combatere, 

alternative’’, ,,Alimentația sănătoasă’’- efectele unei alimentații deficitare 

- au fost efectuate  controale zilnice la blocul alimentar, urmărindu–se preluarea, 

depozitarea produselor alimentare preambalate, procesarea alimentelor, servirea 

meselor, atât din punct de vedere calitativ cât și din punct de vedere cantitativ 

- întocmirea meniurilor saptămânale și efectuarea periodică a anchetelor privind 

alimentaţia elevilor  

- s-a urmarit respectarea circuitului alimentelor de la servire, la debarasare, igienizarea 

recipienților, a veselei și a curățeniei finale  
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- în internat  și săli de clasă s-au efectuat controale de două ori pe săptămână. 

Constatările și recomandările au fost notate într-un registru unic. 

- săptămânal au fost raportate infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare și 

inferioare;  

- lunar, trimestrial și anual am întocmit dări de seamă și raportări privind starea de 

sănătate a elevilor către DSP și Cabinetul de Igienă Școlară 

- completarea formularele statistice lunare, trimestriale și anuale privind activitatea 

cabinetului medical școlar, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a 

morbidității, examinarea medicală și somatometrică.  

- după fiecare vacanță școlară fost efectuat triajul și retriajul epidemiologic al elevilor, 

iar constatările au fost raportate la DSP în termen de 10 zile. 

 

 

 

 

2.8. CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 

 

 

 Calificările, Standardele de Pregătire Profesională şi Curriculum-ul prevăzute în noul 

Sistem Român Naţional al Calificărilor Profesionale (SRNCP), elaborate de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în colaborare cu angajatori reprezentativi pentru 

toate profilurile din ţară, răspund nevoilor actuale de a furniza sectoarelor economice, forţă de 

muncă pregătită, eficientă, uşor de format şi flexibilă, potrivit schimbărilor de pe piaţa 

muncii. 

 În consens cu „Cartea albă asupra educaţiei şi formării” elaborată de UE, programul 

guvernamental situează pe un loc important realizarea „societăţii educaţionale” 

Elevii înscriși la Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria” vor fi pregătiți prin următoarele 

forme de învățământ 

 

 

LICEAL - ZI FILIERA: TEHNOLOGICĂ 

PROFIL: SERVICII 

DOMENIUL: 

 TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

 ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 

OMENESC 

PROFIL: TEHNIC 

 MECANICĂ 

 CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI 

LUCRĂRI PUBLICE 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 4 ANI 

- ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 

Domeniul de pregătire de bază: 

Construcții, instalații și lucrări publice 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Construcții 

Calificarea profesională: Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar 

Domeniul de pregătire de bază: 

Mecanică 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Lăcătușerie mecanică structuri 
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Calificarea profesională: Lăcătuș mecanic 

prestări servicii 

Domeniul de pregătire de bază: 

Turism și alimentație  

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Alimentație  

Calificarea profesională: Bucătar 

Domeniul de pregătire de bază: 

Industrie textilă și pielărie 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Industrie textilă și pielărie 

Calificarea profesională: Confecționer 

produse textile 

Domeniul de pregătire de bază: 

Estetica și igiena corpului omenesc 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Estetica și igiena corpului omenesc 

Calificarea profesională: Frizer-coafor-

manichiurist-pedichiurist 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL – STAGII 

DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

Domeniul de pregătire de bază: 

Construcții, instalații și lucrări publice 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Construcții 

Calificarea profesională: Zugrav, ipsosar, 

vopsitor, tapetar 

Domeniul de pregătire de bază: 

Mecanică 

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Lăcătușerie mecanică structuri 

Calificarea profesională: Lăcătuș mecanic 

prestări servicii 

Domeniul de pregătire de bază: 

Turism și alimentație  

Domeniul de pregătire profesională generală: 

Alimentație  

Calificarea profesională: Bucătar 
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PLANURI CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

AN ŞCOLAR 2016 – 2017 

 

 

 

 

Nivel de învăţământ Domeniul Calificarea profesională 

Învăţământ profesional 

- special  

(clasa a IX – X- a) 

OMEN nr. 

3218/21.03.2014/ 

OMENCS nr. 

4457/05.07.2016/ 

OMENCS nr. 

3684/2015 

Turism şi alimentaţie Bucătar 

Industrie textilă şi pielărie Confecţioner produse textile 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar 

Mecanică Lăcătuş mecanic prestări 

servicii 

Învăţământ liceal –

special – ciclul inferior 

al liceului 

(clasa a XI- a) 

OMECI 

nr.3414/16.03.2009 

OMENCS nr. 

3684/2015 

 

Turism şi alimentaţie Bucătar 

Estetica şi igiena corpului 

omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar 

Mecanică Lăcătuş mecanic prestări 

servicii 

Învăţământ 

profesional– Stagii de 

pregatire practică 

(clasa a XII-a) 

OMECTS nr. 

5730/26.11.2010 

OMECTS 

nr.3646/04.02.2011 

 

 

 

Construcţii, instalaţii şi 

lucrări publice 

Zugrav,ipsosar,vopsitor,tapetar 

Mecanică Lăcătuș mecanic prestari 

servicii 

Turism şi alimentaţie Bucătar 

 

 

 

 Curriculum-ul în sens larg este definit ca ansamblul proceselor educative şi al 

experienţelor de viaţă prin care trece elevul pe parcursului său şcolar.  

Curriculum-ul oficial (formal) reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator în cadrul 

cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare 

pe care şcoala le oferă elevului. 

Curriculum-ul oficial are următoarele componente: 

- documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi 

finalităţile sistemului de învăţământ; 

- finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de 

şcolaritate reprezentând repere pentru elaborarea programelor şcolare şi pentru 

orientarea demersului didactic; 
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- planul-cadru cuprinzând schemele orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate precum 

şi  pe filiere şi pe profiluri; 

- programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar 

pentru curriculum-ul la decizia şcolii şi curriculum-ul de dezvoltare locală s-a 

lăsat posibilitatea reflectării personalităţii şi relaţiilor şcolii; 

- manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul  elevilor; 

- ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori; 

- instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional sau la nivel local; 

- standardele de pregătire profesională pentru liceele tehnologice şi pentru şcolile 

de arte şi meserii; 

- alte elemente de curriculum oficial. 

 Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii precum şi a unor elemente ale curriculum-

ului de dezvoltare locală presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de 

specialitate  în cooperare cu colegii de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor, 

autorităţilor locale şi partenerilor economici.                                                                                                                                                                                                                           

 

Oferta Curriculumului în dezvoltare locală pentru anul școlar 2016-2017 

 

Nivel de 

învățământ 

Denumire CDL - 

Stagii de pregătire 

practică 

Domeniul de 

pregătire 

Clasa Numele și 

prenumele 

profesorului-

autor 

Învățământ 

profesional 

Prelucrarea 

semifabricatelor 

textile 

Industrie textilă şi 

pielărie 

IX Pop Binuța 

Valorificarea 

materialelor 

recuperabile textile si 

din piele 

Industrie textilă şi 

pielărie 

X Măierean 

Lucia 

Sănătatea și 

frumusețea 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

IX Astăluș 

Voichița 

Îngrijirea unghiilor  Estetica și igiena 

corpului omenesc 

X Astăluș 

Voichița 

Activități  specializate 

in  alimentație publica 

Turism și 

Alimentație 

IX Tescar Rodica 

Dotări specifice și 

situații problemă în 

activitatea de turism si 

alimentatie 

Turism și 

Alimentație 

X Galben Silvia 

Tehnologii moderne 

pentru executarea 

lucrărilor de zidărie 

Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

IX Lișcan 

Valerica 

 

Tehnologii moderne 

pentru tencuieli 

Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

X Lișcan 

Valerica 

Andriţoiu 

Dorin 

Întreținerea utilajelor 

din domeniul 

prestărilor de servicii 

Mecanică IX Tonţian Livia 

Lucaci Ștefan 

Pasztor Zoltan 

Repararea utilajelor Mecanică X Tonţian Livia 
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din domeniul 

prestărilor de servicii 

Lucaci Ștefan 

Pasztor Zoltan 

Învățământ 

liceal 

Adaptarea lucrarilor la 

caracteristicile 

clientului 

Estetica și igiena 

corpului omenesc 

XI Pop Binuța 

Aspecte calitative 

privind produsele si 

serviciile 

Turism și 

alimentație 

XI Barteș Adrian 

Tehnica designului 

interior 

Construcții, 

instalații și lucrări 

publice 

XI Lișcan 

Valerica 

Roșca Rodica 

 

 

 

 Cunoașterea și 

întreținerea 

automobilelor 

Mecanică XI Tonţian Livia 

Lucaci Ștefan 

Pasztor Zoltan 

 

 

 

 

 

2.9. ACTIVITĂŢI  EXTRACURRICULARE ŞI EDUCATIVE 

 

       În anul școlar 2015-2016, Consilierul educativ, prof. Bîrte Simona și-a propus să desfășoare cu 

participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale școlii, o serie cat mai variată de 

activități, proiecte și programe educative, în care să implice afectiv motivațional și conștient toți 

elevii școlii și, pe cât posibil, partenerii implicați în educație(familie, Poliție, Cabinetul  medical și 

factorii economici).  

      Au fost propuse și vizate spre atingere următoarele obiective majore: 

- optimizarea relației Școală-familie; 

- diversificarea activității extrracurculare; 

- identificarea unor startegii de amelioare a comportamentului școlar și comunitar al elevilor, în 

vedrea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ (note scăzute la purtare, absenteism, 

violențe verbale și fizice);  

- atragerea Comisiei diriginților și implicit a elevilor în activități și programe de socializare și 

culturalizare; 

- elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali și cu familia, în vederea evitării 

abandanolui școlar, precum și pentru monitorizarea și oferirea de consiliere elevilor; 

- conectarea școlii la programe și proiecte educaționale, la nivelul local, județean și național; 

- continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate în anii trecuți. 

 

Activități extrașcolare 

 Copiii și alimentația sănătoasă – Ziua mondială a alimentului – întâlnire cu 

medicul/asistentul școlii. 

 Balul Bobocilor – concurs. 29.10 2016 

  E greu să fii tolerant – Ziua internațională pentru toleranță, 16-20.11. 2015 

 Fumatul dăunează grav sănătății! Ziua  națională fără tutun – campanie împotriva fumatului, 

20.11.2015 

 Ziua Școlii - 60 de ani de la înființare, 25.11.2015 
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 Fii darnic – acțiuni caritabile de sărbătoarea Sf. Nicolae, 4.12.2015 

 Lângă bradul de Crăciun – activități cultural artistice, expoziții de felicitări, tradiții și 

obiceiuri, 14-18.12.2015 

 A fost odată ca-n povești... – comemorare Eminescu – șezătoare literară, concurs de cultură 

generală, 15.01.2016 

 Martie-cel mai frumos mărțișor, 1.03. 2016 

 Un mediu mai curat! Ziua Internațională a Pământului-22.04.2016 

  Școala Altfel-Proiect Antidrog, 18-22.04. 2016 

 Olimpiada Inocenților, Invăț pentru viață-concurs interjudețean 19.05.2016 

 Ziua Europei, 9.05. 2016 

 1 Iunie-Ziua Internațională a copilului, 1.06.2016 

 Săptămâna micului pieton, 1-6.06.2016 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în 

conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de 

cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea  Comisiei Metodice a Diriginţilor si Pedagogilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform 

programelor in vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a 

punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe eficiente activităţii dirigintelui, sedinte diriginti-pedagogi 

in vederea cunoasterii mai bune a elevilor 

  Completarea corecta a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea 

evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de 

consiliere a elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilorsi Pedagogilor şi implicit a elevilor în activităţi şi 

programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si 

dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic :  

 organizarea de spectacole şi scenete; 

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 

şcoală:  

 

 Săptămâna Educaţiei Globale 

 Vizite la Penitenciar, ISU  si alte unitati cu care exista parteneriate 

 Balul Bobocilor 

 Halloween 

 Ziua Naţională a României,  

 Sărbătoarea Crăciunului, 

 Unirea Principatelor,  

 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  

 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

 Balul absolventilor 

 1 iunie 
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La începutul anului școlar elevii sunt cazați în internat, sunt repartizați pe dormitoare 

de către pedagogi și sunt scriși în caietul de evidență. 

Elevii la intrarea în internat semnează un instructaj privind regulile de organizare, 

funcționare și desfășurare a activităților din internat.  

Prin activitățile din internat se asigură elevilor condiții de odihnă, studiu, urmărirea 

programului tv, calculatoare unde se pot familiariaza cu un conținut informațional ce poate fi 

selectat în orice domeniu. De asemenea se asigură elevilor program de baie, program de spălat 

haine, urmând ca aceștia să respecte normele igienico-sanitare și folosirea corespunzătoare a 

bunurilor date în folosință.  

S-au stabilit responsabili de internat 

Pentru a indrepta unele abateri de indisciplină s-au folosit diferite măsuri cum ar fi: 

discuții individuale, munstrări, consemnări, aducerea la cunostința dirigiților, a conducerii 

școlii și comisiei de disciplină, prezentarea lor la consiliere. 

Pentru reducerea violenței și pentru formarea și dezvoltarea unor competențe, 

comportamente și abilități s-au desfasurat activități în curtea școlii, de curățare a spațiului 

verde.  

 

Activități educative 

 

Vizitarea de expoziții 

 Toamna Aurie – expoziție de îmbracăminte 

 Târgul de Iarnă – expoziție de îmbrăcăminte 

 Sala Polivalentă – expoziție cu produse de Paște 

 

Programe artistice 

 Balul Bobocilor 

 Zilele Școlii 

 15 ianuarie – Mihai Eminescu 

 Ziua Unirii 

 Dragobete 

 Ziua Femeii 

 Olimpiada Inocenților 

 Tg. Mureș – Concurs Descopera frumosul din mine 

 

Program de colinde 

 Ziua Persoanelor cu Dizabilități 

 Pietonalul Bistrița 

 Sala festivă a școlii - prezentarea unui unui program de colinde a fost prezent Dl Primar 

care a împărțit cadouri elevilor 

 Sala festivă a școlii, pentru personalul din școală 

 Nepos – colinde și datini de Crăciun , în cadrul Proiectului Colindăm pentru o mama 

 Liceul Sanitar Bistrița 

 

Spectacole, expoziții și excursii 

 Palatul Culturii Bistrița – spectacol Andra 

 Palatul Culturii Bistrița – Etapa Județeană Street-Dance – a participat si eleva Boca 

Amalia 

 Palatul Culturii Bistrița – concert Fundația Inocenții 

 Palatul Culturii Bistrița – Ziua copilului 
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 La Centrul Local al Tineretului Voluntar – expoziție de picture 

 Excursie la Mănăstirea Bîrsana – Săptamâna Altfel 

 

Activități permanente 

 Activitate permanentă de instalare a microfoanelor și stației în sala festivă 

 Activitate ecologică săptămânală cu toți elevii din internat 

 

 

 

Activitatea desfăşurată 

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 

programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

Puncte slabe: 

- Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru alte 

discutii pur formale 

- Asistenta scazuta la orele de dirigentie 

- Intransigenta unor diriginti de a prezenta planificarea calendaristica semestriala si 

anuala 

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative 

stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor 

anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de macheta caietului dirigintelui, 

adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;  

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care 

îi coordonează 

Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea 

situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de 

machete ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 
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- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu 

părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili 

un parteneriat eficient şcoală-familie  

- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total) fiind lipsa 

interesului, îndatoririle casnice, munca;  

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea 

activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii 

educative 

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite(1 

activitate pe semestru) 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 

promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – 

tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă) 

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere 

ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panou a diplomelor 

câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

-insuficiente fonduri pentru mini excursii de coeziune sociala; 

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la 

clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

-s-au prelucrat Normele de protectie a muncii si PSI 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, 

care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

- nu există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea 

psihopedagogică a elevilor; 

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: 
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;  

- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de 

sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, 
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absenteism şcolar, comportament agresiv etc.) 

- a existat o bună colaborare cu Jandarmeria Bistrita ,ISU Bistrita,Penitenciarul Bistrita în 

vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, 

aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.)-cazul Tonie Cristian,Arpad Boldijar 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în 

managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de 

reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi  

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- participarea la activitatile de consiliere a elevilor interni 

 

Analiza SWOT – activitatea educativă 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Spatiu suficient pentru desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare; 

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale 

elevilor;  

 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă 

permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o 

observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

 Existenţa personalului didactic calificat,multe 

cadre didactice cu gradul I, permite realizarea 

unui învăţământ de calitate; 

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, 

profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

 Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile 

de formare continuă  “Consiliere şi orientare “ 

(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de 

activitate); 

 Buna colaborare cu Instituţia de protecţie socială 

a copilului; 

 Colaborare bună cu Poliţia, 

Jandarmeria,Penitenciarul,ISU Bistrita 

 Rata abandonului şcolar este in continua 

crestere 

 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  

este mare; 

 

 Nerespectarea principiului continuităţii 

datorită schimbărilor survenite în încadrare 

de la an la an; 

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare 

la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă 

puţine alternative diriginţilor pentru 

îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi 

specificul claselor, pentru alegerea unor teme 

dorite de elevi spre dezbatere; 

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se 

manifestă încă reticenţă în susţinerea unor 

lecţii deschise; 

 

 Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa 

clasei în afara orelor predate la disciplina 

respectivă; 

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa 

comunităţii locale; 

 Familia nu este implicată  în activitatea de 

educare a copiilor; 

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al 

părinţilor; 
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 Starea materială precară a famililor. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Tratarea diferenţiată până la individualizare a 

elevilor favorizată de numărul mic de elevi; 

 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare 

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor 

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Jandarmeria,ISU ;Penitenciarul Bistrita); 

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de 

experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai 

multor teme privind consilierea şi orientarea 

elevilor care pot veni în sprijinul tututror 

diriginţilor; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Diminuarea calităţii procesului instructiv-

educativ prin încadrarea unor suplinitori; 

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din 

cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de 

prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente 

salariale; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere 

a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa 

şcolii; 

 

 

 

 

2.10. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI/ PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

 

Parteneriatele Liceului Tehnologic Special “Sfânta Maria” Bistriţa sunt relativ 

numeroase, cu o arie de extindere vastă: de la cele în plan local, până la parteneriate la nivel 

naţional, cu focalizare pe: 

 Asigurarea instruirii practice a elevilor 

  Realizarea unor activităţi din cadrul curriculumului 

 Desfaşurarea unor activitaţi educative şi extracurriculare 

  Inserţia profesională a absolvenţilor 

Şcoala nostră  colaborează cu  instituţii de învăţământ şi nu numai,  din judeţ şi din 

ţară: 

 Liceul Tehnologic de Servicii Bistriţa  

 Colegiul Tehnic “Grigore Moisil” Bistriţa 

 Colegiul Tehnic “Infoel” Bistriţa 

 Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru , jud. BN 

 Agenţi economici din zonă 

 CSEI “Sfântul Andrei” Gura Humorului 

 Colegiul Tehnic “ Ion Mincu” Timişoara  

 Liceul Teoretic “ Callatis” Mangalia 

  Liceul “Simion Stolnicu” Comarnic 
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 Clubul Copiilor din Roman 

 Clubul Copiilor Costeşti  

 Clubul Copiilor Iaşi 

 Şcoala Gimnazială Novaci  

 CSEI nr. 1 Bistriţa 

 CSEI nr. 2 Bistriţa 

 CSEI „ Paul Popescu Neveanu” Timişoara” 

 Școala ,,Carmen Sylva” Iași 

 Școala Gimnazială Nr.1 Bistrița 

 Școala Gimnazială ,,Paul Tanco”-Monor, Jud. B.N 

 Școala Gimnazială Rebra, jud.B.N 

 Penitenciarul Bistriţa 

 Poliţia municipiului Bistriţa 

 ISU Bistrița-Năsăud 

 

CAPITOLUL 3. ANALIZA  PESTE ȘI SWOT  

 

 

ANALIZA P.E.S.T.E. 

 

POLITIC Programul de guvernare asigură investițiile în baza materială a școlilor și 

este deschis spre europenizarea educației. Politica promovată de Consiliul 

Județean Bistrița-Năsăud în domeniul educației este de a sprijini 

învățământul, colaborarea dintre acesta și școală fiind foarte bună. 

ECONOMIC  Bistrita este un oraş cu o bună situaţie economică ceea ce se reflectă 

pozitiv în potenţialul economic al Primăriei municipiului Bistrița și 

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Atragerea agenţilor economici în 

formarea forţei de muncă se realizează prin încheierea parteneriatelor cu 

scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea  

profesională în cadrul şcolii. 

SOCIAL Elevii provin din mediul economic slab dezvoltat, din familii numeroase, 

cu venituri modeste, din familii în care cel puţin un părinte este în şomaj 

sau nu realizează venituri sigure, ori din familii monoparentale. 

Ne confruntăm cu un fenomen nou, acela al angajării elevilor încă în 

timpul școlarizării ceea ce duce și la creșterea absenteismului. Vârsta 

căsătoriei a scăzut și sunt tinere care părăsesc școala pentru a-și întemeia o 

familie sau nasc copii pe perioada școlarizării. 

TEHNOLOGIC Şcoala este dotată cu 62 calculatoare și se  asigură desfăşurarea orelor în 

bune condiţii precum și  accesul tuturor elevilor şi al profesorilor la 

mijloace moderne de învăţământ. De asemenea, şcoala are acces la internet. 

Marea majoritate a profesorilor folosesc calculatorul în mod curent, 

accesează materiale educaţionale de pe internet şi comunică cu ajutorul 

emailului. 

ECOLOGIC Școala este așezata în apropierea râului Bistrița, în apropierea pădurii 

Codrișor. Acest amplasament poate fi folosit în desfășurarea unor activități 

școlare și extrașcolare. 

Liceul Tehnologic Special „Sfânta Maria”, prin  activitatile desfăşurate 

contribuie la păstrarea și conservarea mediuli înconjurător sănătos și curat. 
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ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  singurul liceu tehnologic – îvățământ special 

– din judeţ; 

 oferta educațională se adaptează cerinţelor de 

pe piața forţei de muncă, cerinţelor 

angajatorilor şi intereselor elevilor ; 

 centrarea activităţii pe adaptarea conţinutului 

invăţării şi metodologiei ȋn funcţie de situaţia 

didactică specifică, determinată ȋn primul 

rȃnd de structura psihică a elevului, specifică 

vȃrstei; 

 modalităţile de evaluare au fost diverse (teste 

initiale, munca independentă sau de grup, 

miniproiecte, portofoliul, referatul, 

autoevaluarea); 

 s-au organizat simulări ale examenelor de 

certificare a competențelor profesionale nivel 

3; 

 promovabilitate 100% la examenul de 

certificare a competențelor profesionale nivel 

3; 

 atragerea populaţiei şcolare prin informări cu 

privire la oferta şcolii pe domenii şi calificări; 

 baza materială bună şi foarte bună pentru un 

ȋnvatamȃnt de calitate; 

 existenţa a 2 cabinete de informatică cu 

conectare la Internet; 5 elevi la un calculator, 

mult peste media pe ţară; 

 existenţa unui site al şcolii 

 existenţa unui cabinet amenajat pentru 

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

 

 promovabilitatea a scăzut cu 

2%; 

 număr redus de cadre didactice 

cu competenţe  de comunicare 

ȋn limbi de circulaţie 

internaţională   (15%); 

 implicare scazută a parinţilor 

ȋn problemele şcolii (10% 

dintre ei menţin un contact 

permanent cu şcoala, 25% 

sporadic, 65% cel mult o dată 

pe an); 

 creșterea numărului de 

repetenți datorită 

absenteismului; 

 

Oportunităţi Ameninţări  

 descentralizarea sistemului de ȋnvăţămȃnt; 

 implicarea unor ONG-uri pentru a sprijini 

material familiile nevoiașe; 

 acordarea de burse de merit pentru 

încurajarea performanței școlare; 

 decontarea integral a  transportului elevilor 

din mediul rural; 

 

 neimplicarea suficientă a 

comunităţii locale ȋn 

problemele şcolii; 

 subestimarea problemelor 

sistemului educaţional; 

 apariţia şi conturarea de noi 

probleme sociale; 

 lipsa locurilor de muncă pentru 

absolvenții învățământului 

special; 

 lipsa programelor şcolare şi a  
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manualelor pentru 

învăţământul special; 

 mediul de provenienţă al 

elevilor;  

 instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor 

potenţial partenere (agenţi 

economici, organizaţii civice, 

etc). 

 

  

 

 

 

Rezumatul  aspectelor principale care necesită dezvoltare  

 

 Învăţământul profesional şi tehnic a fost restructurat în ultimii ani, ca urmare a unei 

noi viziuni asupra finalităţilor educaţiei şi formării profesionale, din perspectiva creşterii 

contribuţiei la dezvoltarea societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere, în condiţiile asigurării 

unui grad ridicat al coeziunii economice şi sociale. În acest context, restructurarea 

învăţământului tehnic şi profesional asigură îndeplinirea obiectivului propus de Uniunea 

Europeană - creşterea economică – care se poate realiza numai prin retehnologizare, 

presupunând formarea de noi competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de 

aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe în ceea ce îi priveşte 

pe elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională la nivel 

local, judeţean, regional, naţional şi  european. Pentru realizarea acestor deziderate, şcoala 

noastră şi-a propus un program de măsuri care vizează: 

 

 

 Creşterea calităţii procesului de învăţământ cu implicarea responsabilă a tuturor factorilor, 

beneficiari direcţi, indirecţi şi prestatori de servicii educaţionale; 

 Reducerea absenteismului cu minim 10% faţă de anul şcolar anterior; 

Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă prin programe de consiliere şi orientare 

şcolară; 

Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare; 

Consolidarea şi extinderea reţelei de colaborare cu cât mai multe şcoli; 

Dezvoltarea reţelei de parteneriat cu agenţii economici în vederea realizării instruirii practice 

a elevilor, orientării în cariera, evaluării şi validării competenţelor dobândite de elevi, 

planificării ofertei educaţionale, elaborării CDL-ului şi facilitării tranziţiei de la şcoală la piaţa 

muncii a absolvenţilor ; 

 

Combaterea şi prevenirea abandonului şcolar şi a absenteismului prin derularea de programe 

de consiliere şi sprijin în favoarea familiilor/elevilor cu risc de abandon timpuriu (din medii 

sociale sau etnice defavorizate, familii de emigranţi, familii monoparentale, etc.); 

 Implicarea cadrelor didactice în vederea realizării de proiecte şi programe educaţionale şi 

europene; 

Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii locale şi zonale. 
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PARTEA a III-a – PLANUL OPERAŢIONAL  

2016 – 2017 

 

 

 

 

 

Obiectivul general: Creşterea calităţii procesului educaţional în IPT (Invatamant Profesional si Tehnic) 
 

PRIORITATEA  1:    Alinierea activităţii şcolii la principiile calităţii  şi compatibilizării mediului şcolar cu cel social în care va pleca 

elevul,  adaptarea unor alternative educaţionale in conformitate cu cerinţele locale şi zonale.   

Obiectiv:  Realizarea planului de şcolarizare la nivelul aprobat şi în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii prevăzute în PLAI / PRAI 

Ţinta: Adaptarea ofertei de formare profesională a unităţii  şcolare la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor 

Context: : În contextul învăţământului tehnic european, Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria”oferă nevoia de normalizare a vieţii elevilor cu 

cerinţe educaţionale speciale, baza materială și resurse umane adecvate, poziţia geografică a municipiului favorabilă, resursa umană care are 

nevoie de calificare şi tradiţia de pregătire profesională a şcolii. 

Măsuri/Acţiuni 
pentru atingerea 
obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele 
responsabile  

Parteneri 
implicaţi 

Cost 
estimativ 

Sursa de 
finanţare 

Încadrarea  cu 

personal didactic 

calificat pentru  toate 

disciplinele şi 

respectarea timpului 

de învăţare 

Creşterea calităţii educaţiei 

oferite de şcoală. 

Orar optim din punct de vedere 

al elevilor şi profesorilor 

Septembrie 

2016 

Director  

  

Urmărirea traseului 

absolvenţilor și 

crearea unei baze de 

date asupra 

posibilităţilor de 

inserţie socio-

Existența unei baze de date 

privind  locurile de muncă 

vacante, în funcţie de zona de 

provenienţă 

Iulie  2017 

Asistent social 

 

Cadre didactice 

 

A.J.O.F.M  BN 
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profesională a 

absolvenţilor. 

   Septembrie 

2016 

Diriginți 

Asistent social 

 

 

   

 Mediatizarea 

permanentă în mass 

media a Ofertei 

educaţionale a şcolii, 

ofertă adecvată 

profilului școlii și a 

cerințelor de pe piața 

muncii  

Realizarea palnului de 

școlarizare propus pentru anul 

școlar 2017-2018 

Permanent  Director adjunct    

Întâlniri cu elevii 

claselor a VIII-a din 

şcolile generale si cu 

autorităţile locale 

din comunele/ 

orasele respective 

pentru prezentarea 

ofertei educaționale 

Elevi înscriși în școală 
 

Iunie 2017 

Director 

 

 

Consiliile locale 

  

PRIORITATEA 2 :   Adecvarea / compatibilizarea bazei materiale cu cerinţele învăţământului tehnic european, prin modernizarea 

acesteia 

Obiectiv:   Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfăşurarea activităţilor din cadrul procesului de învăţare-predare, prin 

modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale 

Ţinta:   Îmbunătăţirea bazei materiale a unităţii şcolare şi achiziţionarea mijloacelor de învăţământ, echipamentelor didactice aferente 

domeniilor de pregătire din domeniul Mecanică, Construcții și Estetica și igiena corpului omenesc 
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Context: În contextul învăţământului tehnic european, Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria”trebuie să ofere condiţii materiale optime  

pentru derularea procesului instructiv-educativ. În acest sens este necesară modernizarea dotării a 3 ateliere școlare. 

Măsuri/Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele 
responsabile  

Parteneri 
implicaţi 

Cost 
estimativ 

Sursa de 
finanţare 

Mutarea și  modernizarea 

a 3   ateliere școlare, de 

la adresa N. 

Bălcescu,nr.9, pe 

Independenței, nr.23 

 3 ateliere noi 

31.08.2017 Director 

Director adjunct 

Administrator 

financiar 

  Consiliul 

Județean 

Bistrița-

Năsăud 

 

Venituri 

proprii 

 

Igienizarea şi dotarea 

atelierelor pentru buna 

desfăşurare a activităţii 

istructiv-educative 

  

Microclimat propice 

desfăşurării procesului de 

învăţământ în ateliere  

31.08.2017 Director 

Director adjunct 

Administrator 

patrimoniu 

   

 

 

 

PRIORITATEA 3:   Organizarea unui sistem eficient de parteneriate pentru susţinerea procesului educativ si integrare socio-profesională 

a absolvenților 

Obiectiv: Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei lucrului în parteneriat cu comunitatea locală, în vederea sprijinirii 

învăţământului profesional şi tehnic. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel local şi naţional 

Ţinte: Creșterea numărului de absolvenți integrați  socio-profesional.  

Realizarea unor relaţii de parteneriat durabile cu instituţii şi agenţi economici care  asigură practica elevilor şi inserţia lor pe piaţa muncii. 
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Identificarea de agenţi economici interesaţi pentru acordarea de burse de studiu elevilor şi a încheierii contractelor de muncă după absolvire. 

Context:  O mare parte dintre elevii absolvenți ai învățământului profesional special, nu beneficiază de sprijin şi asistenţă din partea familiei 

pentru integrare socio-profesională. Pentru valorificarea investiţiei de profesionalizare a  fiecărui elev este necesară continuarea asistenţei după 

absolvire. Şcoala nu poate rămâne străină de acest lucru şi se poate implica prin parteneriate cu agenți economici. 

Măsuri/Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele 
responsabile  

Parteneri 
implicaţi 

Cost 
estimativ 

Sursa de 
finanţare 

  

Încheierea de parteneriate 

/  protocoale /  convenţii 

pentru 90% dintre elevi 

 

 

 

75% dintre absolvenţii 

care au obţinut nivelul 3 

de calificare se încadrează 

pe piaţa muncii în 

domeniul calificării 

obţinute 

 

 

Mai 

2017 
    

Reflectarea în comunitate 

a acţiunilor de promovare 

a şcolii; participarea la 

viaţa comunităţii 

Articole în mass-media a 

acţiunilor proprii şi/sau în 

parteneriat 

An școlar 

2016-2017 
    

Organizarea acțiunii” 

Ziua Porţilor deschise „ 

pentru părinţi, parteneri, 

comunitate locală şi 

zonală, elevi pentru 

evaluarea şi 

reorganizarea proiectelor 

comune. 

Proiecte școală-agent 

economic-comunitate 
Mai 2017 

Consilier educational 

Diriginţi 

A.J.O.F..M 

Consiliul local 

Societăţi 

comerciale 

O.N.G-uri 
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PRIORITATEA 4 :   Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea excluziunii sociale 

Obiectiv:   Prevenirea şi reducerea absenteismului/abandonului şcolar, prin identificarea grupurilor vulnerabile şi implementarea 

măsurilor remediale  

Ţinta:  Elaborarea unor studii privind grupele de risc din punct de vedere al abandonului şcolar şi a comportamentelor antisociale 

Context:  În contextul învăţământului profesional special, Liceul Tehnologic Special “Sfânta Maria”, singurul de acest gen din judeţ,  trebuie să 

ofere sprijin elevilor ce provin din grupuri vulnerabile.  

Măsuri/Acţiuni pentru 
atingerea obiectivului:  

Rezultate aşteptate  Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/persoanele 
responsabile  

Parteneri 
implicaţi 

Cost 
estimativ 

Sursa de 
finanţare 

Sprijinirea elevilor 

navetişti şi a celor cu 

situaţie materială 

precară prin consilierea 

lor și a familiei 

Reducerea ratei de 

absenteism cu 10% şi rata 

abandonului  şcolar cu 10% 

Permanent  Asistentul social 

Profesori 

psihopedagogi 

Părinții 

Asistența socială 
  

Identificarea elevilor 

care fac parte din  

grupuri vulnerabile, în 

ceea ce priveşte 

comportamentele 

antisociale (violenţă 

fizică și verbal, consum 

de alcool și droguri). 

 

 

Bază de date cuprinzând 

elevii din grupuri 

vulnerabile 

 

Reducerea numărului 

actelor de violență din 

școală cu 15% 

 

 

Permanent Consilierul educativ 

Diriginți 
Poliția locală și 

județeană 

ONG-uri 

Medici 

specialiști 

Biserica 

  

Elaborarea Planului de 

măsuri remediale 

 

Planul de măsuri remediale 

Octombrie 

2017 

Director adjunct    
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privind absenteismul 

pentru anul şcolar 

2016-2017 

privind absenteismul pentru 

anul şcolar 2016-2017 

 

  

Analiza rezultatelor 

 programului de 

consiliere şi de 

sprijinire a elevilor cu 

absenţe nemotivate şi 

cu tendinţe de abandon 

şcolar 

Scăderea numărului de 

elevi cu absențe nemotivate 

cu 10% 

 

Creșterea numărului de 

elevi reintegrați în școală 

Parcursul 

anului şcolar 

2016-2017 

Profesori 

psihopedagogi 

Diriginți 

Poliția județului 

BN 

 

  

O legătură strânsă între 

școală și familie în 

vederea  reducerii  ratei 

absenteismului prin 

lectorate cu părinții și 

participarea părinților la 

viața școlii 

 

Reducerea ratei de 

absenteism cu 10% 

Permanent Diriginți Familiile 

elevilor 

Comunitatea 

locală 
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PARTEA a IV-a – CONSULTARE. MONITORIZARE. EVALUARE. 

 

1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA 

PAS 

 Pentru elaborarea Planului de acţiune al şcolii au fost consultate şi cunoscute 

următoarele niveluri: 

 Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice; 

 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI); 

 Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI); 

 Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii. 

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează elaborarea planurilor strategice pe termen 

lung pentru învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop asigurarea 

corespondenţei între cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din 

regiunea noastră dar şi pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel european. 

 Liceul Tehnologic Special ”Sfânta Maria” a elaborat PAS în concordanţă cu realităţile 

locale având ca ţintă atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare. 

 În elaborarea PAS există uneori constrângeri deoarece nu există o informare exactă a 

problemelor din reţelele externe şi interne iar în realitate în învăţământul românesc formarea 

profesională nu este bazată în totalitate pe cerere.  

 Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul de elaborare a PAS-

ului din şcoala noastră a încercat şi reuşit să elaboreze un document flexibil şi adaptabil la 

cerinţele locale şi regionale. 

Pentru realizarea PAS, se are în vedere: 

 Întâlniri lunare ale Comisiei de evaluarea şi asigurarea calităţii din şcoală (CEAC) 

 Rapoartele trimestriale ale CEAC (Evaluare internă de proces şi de sistem) 

 Ședințele lunare ale Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente 

pentru a analiza modul de implementare şi progresul realizat 

 Discuţii în cadrul şedinţelor lunare ale Consiliului Profesoral. Aplicarea unor 

chestionare 

 Discuţii şi aprecieri ale părinţilor cu ocazia ședințelor semestriale; Aplicarea unor 

chestionare părinţilor. 

 Discuţii şi soluţii oferite de agenţii economici parteneri pentru adaptarea CDL-

urilor la fluctuaţiile pieţei de muncă (reuniuni de lucru). 

 Rapoartele semestriale de activitate 

 

1. ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI 

ACTUALIZARE PAS 

 

 

 Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea încercărilor sunt sarcini 

care revin ministerului, consorţiilor regionale şi comitetelor locale de dezvoltare. Aceste 

organisme au acces la informaţii privind tendinţele şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă în 

principal prin cooperarea comună cu partenerii externi. 

 Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi colaborarea cu 

partenerii economico-sociali şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele 

tari şi punctele slabe ale şcolii şi pe baza acestora planul de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte 

şi responsabilităţi precise. 
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 Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii este amendat cu propunerile evaluatorilor 

externi precum şi cu propunerile partenerilor economico-sociali. 

 Monitorizarea situaţiei absolvenţilor şcolii (angajaţi, şomeri etc.) oferă feed-back 

pentru prognozarea evoluţiei cererii de muncă pe calificări pentru actualizarea PAS. 

 

Monitorizarea are ca obiective: progresul (gradul de avansare în raport cu obiectivele şi 

termenele propuse), costurile (concordanţa : planificat – înregistrat pe domeniile finanţe, timp,  

dotare), calitatea (atingerea scopului propus), performanţa (concordanţa: obiectiv propus -

obiectiv atins).  

Evaluarea este acţiunea finală ce constă în coroborarea rezultatelor verificărilor  anterioare ale 

progresului şi formularea pe baza lor a unei concluzii finale. Criteriile de evaluare  vor fi 

urmărite de către toţi membrii echipei de lucru și se referă la gradul de atingere a  obiectivelor 

propuse, gradul de implicare a factorilor principali şi secundari, impactul asupra  mediului 

intern/extern, nivelul costurilor (finanţe, timp, dotare), oportunitatea diversificării acţiunilor. 

 

Tipuri de instrumente de evaluare/măsurare pentru atingerea indicatorilor de  

performanţă 

Se vor  folosi următoarele instrumente cuprinse în portofoliul de evaluare: 

 Chestionare 

 Fişe de asistenţe la ore 

 Orarul Şcolii  

 Graficul de instruire practică comasată 

 Procese verbale (şedinţe, activităţi etc.) 

 Rapoarte scrise (grad, inspecţii, îndrumare etc.) 

 Normative de încadrare cu personal didactic auxiliar şi nedidactic 

 Fişe de observaţii (la lucrările practice) 

 Catalogul Clasei 

 Condica de prezenţă la ore 

 Bugetul de venituri şi cheltuieli 

 Normative de dotare 

 Graficul de utilizare a laboratorului 

 Graficul şedinţelor cu părinţii 

 Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice 

 Portofolii 

 Registru procese verbale ale profesorilor de serviciu pe şcoală 

 Rapoartele semestriale ale diriginţilor 

 

 

 

Actualizarea acestui plan se va face atât pe parcursul derulării lui, dar mai ales la sfârșitul 

fiecărui an școlar, când se vor inventaria indicatorii de performanță și se vor face corecturile 

necesare pentru un plan de acțiune viitor adaptat situațiilor ce se impun la momentul potrivit. 

Revizuirea acestui proiect nu poate să-și propună altceva decât proceduri prin care să se poată 

stabili raportul dintre performanțele obținute și cele intenționate precum și acțiuni colective în 

situații în care performanța este mai mică decât așteptările. 

 

 

 

Septembrie 2016 

 


