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1.1. PARTEA I - CONTEXTUL
“Educaţia trebuie să aibă ca scop nu numai formarea tinerilor pentru exercitarea unei meserii determinate,dar în special de a-i face
capabili să se adaptezae unor sarcini diferite şi să se perfecţioneze fără încetare…, ea trebuie să tindă astfel la optimizarea mobilităţii
şi la uşurarea reprofilării profesionale“
Edgar Faure

1.1.1. Formularea scopului
1.1.2. Profilul actual al şcolii
1.1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut
1.1.4. Priorităţi naţionale
1.1.5. Obiective şi priorităţi regionale şi locale
1.1.1. FORMULAREA SCOPULUI
MISIUNEA SCOLII: "Şcoala va oferi servicii educationale care au la baza calitatea,
performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi elevii şi să dezvolte
pentru toţi participanţii din sistem capacitatea de adaptare si de orientare intr-o societate aflată
intr-un proces continuu şi rapid de schimbare.Fiecare absolvent să devină „omul potrivit la locul
potrivit” .
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru a asigura
apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.
Şcoala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi,
deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi
aptitudinile fiecăruia pentru a le putea valorifica.
Asigurăm egalitatea şanselor la învăţătura, tratând pe elevi în functie de cum ar putea deveni ei.
Egalizarea şanselor în societate se realizează prin sprijinul acordat copiilor în situatii de risc în sensul
evitarii esecului şcolar şi al integrării acestuia in societate.
Promovăm dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă
viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
Colaborarea cu familia a devenit o componentă educaţională de bază.
Utilizăm metode activ-participative (învăţare inter-activă, stimularea gândirii critice şi
stimularea muncii în echipă) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional.
Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european”,
pentru a avea un comportament ecologic.
Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în
educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor, o
şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un
organism viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu
oameni eficienţi, pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi
măsură.
Şcoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se
simte liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea
în societatea viitorului.
Scoala noastră acceptă rolul de iniţiator / susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al
tradiţiilor locale.
Stimulăm dezvoltarea relaţiei de parteneriat cu comunitatea locala pe linia modernizării bazei
didactico-materiale, cu Universitatea “Stefan cel Mare “ Suceava si CCD Suceava pe linia perfecţionarii
profesorilor şi ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.
Dorim să devenim o şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în
parteneriat la evenimentele definitorii
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VIZIUNEA CONDUCERII ŞCOLII :Şcoala ,ca factor de formare, culturalizare şi socializare,
asigură accesul la educaţie, oferă şanse egale de dezvoltare a personalităţii fiecărui tânăr prin
dobândirea competenţelor. Mediul educaţional trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea
afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o
societate bazată pe cunoaştere.
Unitatea şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierii, creşterea gradului de ocupabilitate şi
autonomie, promovându-se următoarle valorii:
 EGALITATEA DE ŞANSE
 RESPONSABILITATE
 INTEGRITATE
 DINAMISM
 ATITUDINE
 COMPETANŢĂ
 INVENTIVITATE
 ATAŞAMENT
Având în vedere diversificarea permanentă a cererii pe piaţa de muncă, dinamica în scădere a
cifrei de şcolarizare şi necesitatea implicării administraţiei publice şi a agenţilor economici în realizarea
educaţie şi protecţie sociale, unitatea noastră îşi propune să se adapteze nevoilor sociale ale comunităţii,
precum si standardelor europene, formând tineri activi si creativi, cu abilităţi de comunicare şi
copmetenţe antreprenoriale.
1.1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” este situat în cartierul Burdujeni, municipiul
Suceava şi oferă servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Suceava şi din judeţul Suceava.
Unitatea deţine un număr de 37 săli de clasă şi cabinete în suprafaţă estimată de 4.395 mp.
În corpul A – „Şcoala Nouă”:19 săli;
În corpul B – „Şcoala Veche”: 12 săli clasă;
În corpul E: Căminul / Internatul: 6 săli de clasă.
Cele 37 săli de clasă şi cabinete aparţin domeniului public al oraşului Suceava. Prin Hotărârea
Consiliului Local Suceava, nr. 317/16.12.2009, cele 37 săli de clasă au fost date în administrarea
Consiliului de administraţie al Colegiului Tehnic „Al. I. Cuza” Suceava.
Domeniile de pregătire sunt: filologie, ştiinţe sociale, stiinţe ale naturii şi matematică- informatică
prin liceu teoretic şi cu frecvenţă redusă, mecanică, transporturi, electronică , electrotehnică , servicii,
prin liceu tehnologic învăţământ de zi ruta directă școală profesională și școală postliceală.
In anul scolar 2016 – 2017 unitatea școlară a funcționat cu un număr de 1031 elevi inscrisi,
cuprinși în 44 de clase astfel :.
La invătământul liceal
La clasa a IX-a liceu - 6 clase cu un număr de 126 elevi
La clasa a X-a liceu - 6 clase cu 140 elevi
La clasa a XI-a liceu - 4 clase cu 124 elevi
La clasa a XII-a liceu - 6 clase cu 132 elevi
La invățământul cu frecvență redusă - 5 clase cu un număr de 133 elevi.
La invătământul profesional de 3 ani
La clasa a IX-a invatamant profesional- 4 clase cu un număr de 132 elevi
La clasa a X-a invatamant profesional- 5 clase cu un număr de 120 elevi
La clasa a X-a invatamant profesional-4 clase cu un număr de 98 elevi
La invătământul postliceal
PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

5
Anul I-30 elevi
Anul II-17 elevi
Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos.
1.Liceu-filieră teoretică clasa a IX-a
Profil
Nr. elevi
Procente din nr. total elevi
%
uman
51
4,94
real
15
Total
66
2.Liceu-filieră tehnologică clasa a IX-a
Profil
Nr. Elevi

1,45
6,40

Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
42
4,07
servicii
18
1,74
Total
60
5,81
3.Scoala profesionala clasa a IX-a - invatamant profesional de 3 ani dupa clasa a VIII
Domeniul
Nr.elevi
Procente din nr. total elevi
%
mecanic
56
5,43
electric
28
2,71
estetica
29
2,81
Total

113

4.Liceu-filieră teoretică clasa a X-a
Profil
Nr. elevi

10,96

uman

48

Procente din nr. total elevi
%
4,65

real
Total

21
69

2,03
6,69

5.Liceu-filieră tehnologică clasa a X-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total

48
23
71

Procente din nr. Total
elevi %
4,65
2,23
6,88

6.Scoala profesionala clasa a X-a - invatamant profesional de 3 ani
Profil
Nr. Elevi
Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
57
5,52
26
2,52
electric
37
3,58
estetica
Total
120
11,63
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7.Liceu-filieră teoretică clasa a XI-a
Profil
Nr. elevi
uman

50

Procente din nr. total elevi
%
4,84

real
Total

19
69

1,84
6,69

8.Liceu-filieră tehnologică clasa a XI-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total

40
21
61

Procente din nr. Total
elevi %
3,87
2,03
5,91

9.Scoala profesionala clasa a XI-a - invatamant profesional de 3 ani
Profil
Nr. Elevi
Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
57
5,52
18
1,74
electric
23
2,23
estetica
Total
98
9,50
10.Liceu-filieră teoretică clasa a XII-a
Profil
Nr. elevi
uman

46

Procente din nr. total elevi
%
4,46

Total

46

4,46

11.Liceu-filieră tehnologică clasa a XII-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total
12.Scoala postliceala
Domeniul

52
16
68

Nr.elevi

Transporturi/tehnician 47
transporturi auto
intern si international
Total
47

Procente din nr. Total
elevi %
5,04
1,55
6,59

Procente din nr. total elevi
%
4,55

4,55
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13. Frecventa redusa
Clasa

Nr.elevi

a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a
a XIII-a
Total

Procente din nr. total elevi
%
1,93
1,84
2,42
2,71
3,10
1,93

29
19
25
28
32
19

14.DISTRIBUŢIA PE RUTE DE ŞCOLARIZARE ŞI PE PROFILURI A ELEVILOR
CLASELOR
a IX a
Liceu
Scoala profesionala
Sc.
Teore- Tehnic Servi- Mecanic Electric Esteti- postliceala
tic
cii
ca
Profil
Numar elevi

66

42

Procente%

6,40

4,07

18
1,74

56
5,43

28
2,71

OFERTA EDUCATIONALA 2017-2018
Filiera Teoretica



Filologie 1/28
Științe sociale 1/28

Filiera Tehnologica




Tehnician electrician electronist auto 1/28
Tehnician transporturi 1/28
Tehnician in activitati economice 1/28

Invatamant profesional




Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 1/28
Mecanic auto 2/56
Electrician exploatare joasa tensiune 1/28
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OFERTA EDUCATIONALA 2019-2020
PLAN DE ŞCOLARIZARE 2019-2020 Liceu ruta directă Clasa a IX-a
Filiera

Tehnologică
Curs de zi

Teoretică
Frecvenţă
redusă

Nr. Clase/
Locuri

Specializarea
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Tehnician transporturi
Tehnician electrician
electronist auto
Tehnician în administrație
Tehnician în activităţi
economice
Ştiinţe sociale

Oportunităţi, domenii de activitate

1 / 28
1 / 28
1/28
1 / 28
1/ 28
1 / 28

Şcoală postliceală( pentru absolvenţii claselor a XII a şi a XIII a )
Domeniul

Transporturi
Curs de zi

Calificarea

Tehnician în transporturi
auto interne şi internaţionale

Şcoala profesională
Domeniul
Mecanic
Electric

Estetica și igiena corpului
omenesc

Nr. Clase/
Locuri

1 / 28

Oportunităţi, domenii de activitate
- calificare nivel 3avansat în specializarea aleasă;
- operare PC;
- permis de conducere categoria B;
- cunoaşterea limbii engleze şi/sau a limbii
franceze;

(absolvenţi clasa a IX a)
Calificarea
Mecanic auto
Electrician exploatare joasă
tensiune
Frizer,coafor, manichiurist,
pedichiurist

Nr.clase /
locuri
1 / 28
1 / 28

1 / 28

Şcoala are un personal didactic format din 70 de persoane din care 9 cu definitivat, 13 cu gradul
didactic II si 38 cu gradul didactic I , un personal auxiliar de 11 persoane şi un personal administrativ
de 21de persoane.
In ultimii 4 ani Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza” si-a imbunatatit dotarea prin:infiintarea
unui salon de coafura, a unei salii de lectura in internatul scolii, achizitionarea pentru:
 LABORATORUL M.E.E:Multimetru 24 bucati, Surse alimentare 10 bucati,Osciloscop 3
bucata, Sursa D C 1-30V 24 bucati, Pistol de lipit 25 bucati
 ATELIERUL SCOLII;
-5 truse scule
-2 bucăţi servantă mobilă 7 sertare cu module scule ,pentru ateliere,
-10 truse scule electriceni
-5 bucati Banc de lucru fix cu sertare si scule in module,
-2 bucati Servanta Mobila cu 7 sertare cu module scule,
 Laborator INFORMATICĂ;
– 25 calculatoare performante în valoare de 47.000 lei
– 25 scune pentru elevi
în valoare de 747 lei
 AMFITEATRUL
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–
–
–
–
–

mobilier in valoare de 22.495 lei
scaune si vitrine adecvate
videoproiector
Laptop
Jaluzele

SALON COAFOR;
 scaune pliante in valoare de
747 lei – 25 bucăţi
 caseta mobilă
1.934 lei-3 bucăţi
 raft cu compartimente
1.027 lei-1 bucăta
 dulap haine
996 lei-1 bucătă
 raft mibil cu 3 sertare
434 lei-1 bucată
 cuier
545 lei-1bucată
 caseta mobile
644 lei-3 bucati
 raft compartimentat
1.827 lei-1 bucata
 scune pt.coafor
1.187 lei -3 bucati
Scoala dispune de 39 Sali de clasa, 1 sala gimnastica, 10 laboratoare, 7 ateliere scoala, 2 terenuri
sportive 133 calculatoare.
Au mai fost dotate cu videoproiectoare urmatoarele laboratoare si sali de clasa; Laborator de
limbi străine, geografie,fizică,chimie ,UTLM,auto,matematică etc.
Sursele de venit extrabugetar au fost: chirii, venituri formare adulţi (scoala de soferi).
Raportând sumele alocate la numărul de elevi a rezultat un cost mediu pe elev, pentru anul
financiar 2016-2017
Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management
educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum.
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1.1.3.ANALIZA REZULTATELOR ANULUI ŞCOLAR TRECUT 2016-2017
Din totalul de 188 absolvenţi de liceu s-au înscris la examenul de bacalaureat un număr de 91
elevi şi au promovat examenul un număr de 44 elevi.
Din totalul de 51 de absolvenţi ai liceului profil tehnic s-au înscris la examenul de certificare a calificării
profesionale nivel 4 un număr de 46 elevi, din care au promovat 41 elevi si un numar de 5 elevi au
absentat.
Număr candidaţi
Înscrişi

Prezenţi

Admişi

Neprezentaţi

26

Tehnician transporturi

15

14

Tehnician in activitati
economice

12

9

Total

Satisfăcă
tor
Total

Bine
Total

Total
5

Total

Excelent
26

TOTAL

TOTAL

TOTAL
Tehnician electrician
auto

Foarte
bine

din care cu calificativ

Calificarea
profesionala

14

5

13

1

1

4

3

5

2

REZULTATELE PE MEDII ALE EXAMENENULUI DE BACALAUREAT SUNT PREZENTATE.
ELEVI
PROMOVAŢI
NUMĂR
PROCENT %

TOTAL
ELEVI
Inscrisi/admisi
95/48
100/50,6

PROMOVAŢI CU MEDII ÎNTRE
6-6,99
7-7,99
8-8,99

9-10

16
33,4

3
6,3

15
31,3

14
29,2

În cadrul examenului de Bacalaureat la examenul de Competente digitale rezultatele obţinute au fost:
Sesiunea
Candidaţi Candidaţi
Calificativ
Calificativ Calificativ Calificativ
înscrişi
prezenţi
„Experimentat” „Avansat”
„Mediu” „Incepător”
150
139
51
56
25
7
Iunie
11
11
1
6
4
0
august
161
150
52
62
29
7
total
Monitorizare absolvenţi
Din datele privind insertia socio–profesionala a absolventilor scolii din noiembrie 2017 rezulta:
 57 elevii contiuna studiile,
 57elevii sunt angajati,
 1 elev are propria afacere,
 42elevii sunt inregistrati la AJOFM
 14 elevii plecati in strainatate
 23 elevii alte situatii
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Domeniul
de
pregătire

Calificarea

Nr.absovenţi
(distinct pe
fiecare nivel,
domeniu/prof
il şi
calificare)

Continu
ă
studiile

Angaja
ţi

Propria
afacere
(11echani
c11 ca
persoană
fizică
autorizată
sau ca
producăto
r agricol)

Înregistra
ţi în şomaj
(AJOFM)

În situaţie
de şomaj,
neînregistra
ţi în
evidenţele
AJOFM
(dar care nu
sunt
angajaţi, nu
au venituri
şi se află în
căutarea
unui loc de
muncă)

Alte
situaţi
i

Observaţii
(precizări
suplimenta
re cu
privire la
alte situaţii,
etc.)

Liceu tehnologic

mecanica

electric

economic

Scoala
postliceala
transportu
ri

Mecanic in
transporturi
Mecanic in
instalatii
electrice
Mecanic in
activitati
economice
Mecanic in
transporturi
auto interne
si
international
e

Scoala profesionala
Mecanic
mecanica
auto
estetica

electric

Frizer-coaformanichiurist
pedichiurist
Electrician
exploatare
înaltă
tensiune

26

7

6

-

5

8

26

7

6

-

7

6

15

3

2

-

2

8

13

1

7

1

42

7

17

8

6

21

2

4

10

5

12

3

6

19

5

44

22

-

8 plecati la
lucru in
strainatate
6 plecati la
lucru in
strainatate

4

-

3

4

3

2

5

5

7

3

7

4 plecati in
strainatate

Liceu teoretic
filologie
stiinte
sociale

4 plecati in
strainatate

Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi susţinută de cele 21
convenţii de colaborare cu agenţii economici.
SITUAŢIA PREMIILOR-OBŢINUTE DE ELEVII COLEGIULUI TEHNIC „AL. I. CUZA”
SUCEAVA LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016 – 2017
NR.
CRT
.

NUMELE SI
PRENUMELE
ELEVULUI

CLASA

1

BACIU FLORIN
GEORGE

2

BACIU FLORIN
GEORGE

CONCURSUL

PREMIUL
OBTINUT

IX E

CONCURSUL NATIONAL DE
MATEMATICA ,,ADOLF HAIMOVICI”ETAPA JUDETEANA

PREMIUL I

IX E

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
MATEMATICA ,,SPIRU HARET”

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

PREMIUL I
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3
4

SEMENIUC EMANUEL
CRIHAN DANIEL

5

LUNGU STEFANIA

6

POPESCU EMILIA
ANDREIA

7

PROBOTEANU PAUL
EDUARD

XI F

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
MATEMATICA ,,SPIRU HARET”

PREMIUL I

XII D

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
MATEMATICA ,,SPIRU HARET”

PREMIUL II

XI C

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
MATEMATICA ,,SPIRU HARET”

MENTIUNE

IX A

CONCURSUL ,,PRIMAVERA ARTELOR’’
ETAPA JUDETEANA

PREMIUL III

XC

CONCURSUL ,,PRIMAVERA ARTELOR’’
ETAPA JUDETEANA

PREMIUL III

CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
FOLCLOR ,,SARBATOAREA DE SUB
BRAZI”
CONCURSUL INTERJUDETEAN DE
FOLCLOR ,,SARBATOAREA DE SUB
BRAZI”

8

POPESCU EMILIA
ANDREIA

IX A

9

COZMA IONELA
ALEXANDRA

IX A

10

CLASA A IX-A C

ZIUA MONDIALĂ A APEI

11

LUCULESCU DELIA

CONCURSUL JUDETEAN
PERSONALITATE SI COMUNICARE

12

SOLCAN ANA-MARIA

IX

OLIMPIADA NATIONALĂ DE GEOGRAFIE

13

SEMENIUC EMANUEL

X

CONCURS INTERJUDETEAN DE
GEOGRAFIE-”PĂMÂNTUL-PLANETA
VIEȚII”

14

UNGUREANU
DANIEL, ANDRIEȘ
VICTOR, HRENIUC
ABIMAIEL

PROGRAM INTERNAȚIONAL”MĂNÂNCĂ
RESPONSABIL”

15

ECHIPA DE FOTBAL

ETAPA ZONALA

16

DUȚUC ALEXANDRU

17

LUNGU ȘTEFANIA

X

18

SOLCAN ANA-MARIA

IX

19

CRIHAN DANIEL

XI

20

ALEXANDRU
ȚIBULEAC

21

ECHIPA DE FOTBALBĂIEȚI

22

SOLCAN ANA-MARIA

IX

23

MACOVEI ANDREEASIMONA

XI

24

MIRON CRISTINA

XII

STUDENT PENTRU O ZI

MENȚIUNE

XII

OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA ECANICA

MENȚIUNE

25

ANA M. LAURENȚIU

SIMPOZION INTERNAȚIONAL
”FEREASTRA CĂTRE STELE”
CONCURS NATIONAL DE
MATEMATICĂ”ADOLF HAIMOVICI”ETAPA JUDETEANĂ
CONCURS INTERJUDETEAN DE
GEOGRAFIE ”PĂMÂNTUL-PLANETA
VIEȚII”-FAZA REGIONALĂ
CONCURS NATIONAL DE
MATEMATICĂ”ADOLF HAIMOVICI”ETAPA JUDETEANĂ
SIMPOZION INTERNAȚIONAL
”FEREASTRA CĂTRE STELE”
O.N.S.S.
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE-ETAPA
JUDETEANA
CONCURS NATIONAL DE
MATEMATICĂ”ADOLF HAIMOVICI”ETAPA JUDETEANĂ

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

PREMIUL I

PREMIUL I
DIPLOMA DE
PARTICIPARE
MENȚIUNE
PREMIU
SPECIAL
DIPLOMĂ DE
PARTICIPARE

LOCUL III
LOCUL III
PREMIUL II
MENȚIUNE

PREMIUL I

PREMIUL III
PREMIUL I
PREMIUL I
PREMIUL I
PREMIUL I
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PERFECŢIONĂRI CADRE DIDACTICE IN ANUL SCOLAR 2016-2017
NUME
CURS
/PRENUME

PERIOADA

CREDITE/ORE Formatori

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CT(89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de
învăţământ

Martie – aprilie 2017

24 ore

Casa Corpului Didactic Suceava

ICT for teaching A practical course to incorporate
Information Technology into teaching

21.05 – 27.05 2017

40 ore

English Matters in Trinity College
Dublin Ireland

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT(89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de
învăţământ

Martie – aprilie 2017

24 ore

Casa Corpului Didactic Suceava

ICT and free Web Tools in Education: Another way to
Teach and to Learn

28 august – 1
septembrie 2017

40 ore

Secondary School Emidio Navarro,
Almada, Portugal

Neacsu
Horatiu
Dorin

Moodle 3.0 Introduction for teachers

13-17 martie 2017

30 ore

Idevelop Sevilla -Spain

Dobrincu
Simona

"Making technology work in the classroom for second level
teachers

17.07-28.07.2017

40 ore

Future Learning Language School
Dublin, Irlanda

Irimicuc
Loredana

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT(89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Seminar TEACHER DEVELOPMENT

2.09.2016

4 ore

+ Trainer in the autumn English school: ENGLISH AS A
JAR OF KNOWLEDGE

5 -9.09.2016

20 ore

CAMBRIDGE UNIVERSITY
PRESS
USV

Arganisciuc
Ovidiu

Filipiuc
Beatrice

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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Gula
Mihaela

Anusca
Ionela

2nd Symposium on ENGLISH LANGUAGE TEACHING
AND LEARNING
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
SI PROGRAMELOR EDUCATIVE
Simpozion SCOALA MILENIULUI III
Sectiunea „Limba si comunicare”
3rd Symposium on ENGLISH LANGUAGE TEACHING
AND LEARNING
Seminar WELCOME TO THE WIDER WORLD OF
ENGLISH TEACHING!
FORUMUL EDUCAȚIONAL MAGISTER

19.11.2016

4 ore

SMAAS, USV

02.2017

CCD SV

10.02.2017

CCD SV

8.04.2017

4 ore

SMAAS, USV

09.05.2017

4 ore

15.05.2017

6 ore

Okian-Pearson ELT Romania, ISJ
SV
Oxford Bookshow, USV

Simpozion LET US SPEAK, eveniment de multiplicare în
cadrul proiectului Erasmus+
Curs formator

23.06.2017

4 ore

Școala Gimnazială Berchișești

martie 2017

40 ore

Info Educația Iași

ICT for teaching A practical course to incorporate
Information Technology into teaching

21.05 – 27.05 2017

40 ore

English Matters in Trinity College
Dublin Ireland

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de
învăţământ

Martie – aprilie 2017

24 ore

Casa Corpului Didactic Suceava

Invatarea stiintelor – abordari metodologice moderne

2017

80 ore
20 CPT

Casa Corpului Didactic Suceava

ICT and free Web Tools in Education: Another way to
Teach and to Learn

28 august – 1
septembrie 2017

23.06.2017

Secondary School Emidio Navarro,
Almada, Portugal

Invatarea stiintelor – abordari metodologice moderne

2017

80 ore
20 CPT

Casa Corpului Didactic Suceava

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de
învăţământ

Martie – aprilie 2017

24 ore

Casa Corpului Didactic Suceava

Using elearning in the classroom

7 = 11.08.2017

40 ore

ITC International TEFL
CERTIFICATE PRAGA

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a unităţilor de
învăţământ

Martie – aprilie 2017

24 ore

Casa Corpului Didactic Suceava

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Curs formator

martie 2017

40 ore

Info Educația Iași

Using elearning in the classroom

7 = 11.08.2017

40 ore

ITC International TEFL
CERTIFICATE PRAGA

Grigorean
Using elearning in the classroom
Lacramioara

7 = 11.08.2017

40 ore

ITC International TEFL
CERTIFICATE PRAGA

Rebei
Marian

17.07-28.07.2017

40 ore

Future Learning Language School
Dublin, Irlanda

Craciun
Multimedia in educație
Mirela Alina

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Pintea Silvia Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Andries
Steria

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Cionca
Dorina

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Nicodim
Andrei

Nasulea
Florentina

Gaspar
Loredana

"Making technology work in the classroom for second level
teachers

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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Sbiera Oltita Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Gorea Elena

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Ajataritii
Elenuta

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Cobzariu
Mirabela

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

LEADERSHIP ÎN EDUCAŢIE 20 CREDITE, Asociatia
Didakticos, Timisoara, 25 CREDITE

2016 - 2017

20 CPT

Asociatia Didakticos, Timisoara

MANAGEMENT ŞI COMUNICARE

2016 - 2017

25 CPT

Asociatia Didakticos, Timisoara

Mentor

22.05.2017-13.06.2017

90 ore

Asociatia Didakticos, Timisoara

Formator de formatori

01.05.2017-19.05.2017

90 ore

Asociatia Didakticos, Timisoara

Incluziunea scolara a copiilor cu C.E.S.

20.02.2017-25.02.2017

40 ore

Asociatia Cherubim

Murarescu
Vasile

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Arhire
Lucian

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Moodle 3.0 Introduction for teachers

13-17 martie 2017

30 ore

Idevelop Sevilla -Spain

Pislariu
Lacrimioara

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Cazan
Luminita

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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Corpul de metodiști - partener activ în formarea cadrelor
didactice noiembrie - decembrie 2016, 24 ore/
ICT and free Web Tools in Education: Another way to
Teach and to Learn

noiembrie – decembrie
2015
28 august – 1
septembrie 2017

Pavel
Constantin

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Serban
Mihaela

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

"Making technology work in the classroom for second level
teachers

17.07-28.07.2017

40 ore

Future Learning Language School
Dublin, Irlanda

Corniciuc
Maria

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Dumitrescu
Maria

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Antonovici
Gelu

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

Ieremie
Valentin

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

PROGRAM DE SPECIALIZARE profesională pentru
ocupaţia de MENTOR / CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

mai - iunie 2017

90 ore

ASOCIATIA DIDACTICOSTIMISOARA

PROGRAM DE SPECIALIZARE profesională pentru
martie – aprilie 2017
ocupaţia de FORMATOR/ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

90 ore

SC INERACTIVE TRAINING SRLIASI

Multimedia in educație

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Casa Corpului Didactic Suceava

21.05 – 27.05 2017

40 ore

English Matters in Trinity College
Dublin Ireland

27.11.2016 – 5,01.2017

22 CPT (89 ore)

Macovei
Cristina

ICT for teaching A practical course to incorporate
Information Technology into teaching
Manolache
Ionut

Multimedia in educație

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

24 ore
40 ore

Casa Corpului Didactic ,,George
Tofan" Suceava
Secondary School Emidio Navarro,
Almada, Portugal
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In anul şcolar sus amintit au efectuat cursuri de instruire un număr de şase profesori ,privind implementarea proiectelor ce presupun atragerea
de fonduri europene si mangement
Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi
curriculum-ului în dezvoltare locală prezentate detaliat în tabelul
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU DISCIPLINELE OPŢIONALE
AN ŞCOLAR 2016 -2017
Nr.
Crt

Denumirea opţionalului

Clasa/
Clase

Nr.ore
/ săpt

Durata

Tip opţional

1.

Complemente de algebra si geometrie

IX

1

1an

Extindere

2.

Complemente de geometrie

IX

1

1an

Extindere

X

1

1an

4.

Transformări geometrice în planul real si
complex
Functii reale de variabila reala

XI

1

1 an

5.

Aplicaţii ale integralei definite si nedefinite

XII

1

1an

6.
7.

XII
IX

1
1

1 an
1an

X

1

9.
10.

Utilizarea proprietatilor inelelor in aplicatii
Un alt mod de a privi optica
Dispozitive şi circuite electrice. Aparate
electrocasnice
Fizica pamantului
Aplicaţii ale matematicii în fzică

XI
XII

11.

Chimia in natura si in viata

12.

Algoritmi de rezolvare a problemelor de chimie
organică

3.

8.

Numele şi prenumele
cadrului didactic
propunător
Cionca Dorina,
Sbiera Elena Oltiţa
Cionca Dorina,
Sbiera Elena Oltiţa

Extindere

Sbiera Oltiţa

Extindere
Extindere
Extindere
Opţional Integrat

Sbiera Elena Oltita
Cionca Dorina,
Sbiera Elena Oltiţa
Cionca Dorina
Anusca Ionela Carmen

1an

Opţional Integrat

Gula Mihaela Laura

1
1

1 an
1an

Opţional Integrat
Optional Integrat

IX

1

1 an

Aprofundare

X

1

1an

Aprofundare

Pislariu lacramioara
Pislariu Lacramioara
Ajătăriţei Elenuţa, Gorea
Elena
Ajătăriţei Elenuţa, Gorea
Elena

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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Clasa/
Clase

Nr.ore
/ săpt

Durata

Tip opţional

13. Chimia organismului uman

XI

1

1 an

Disciplina nouă

14. Chimie organică aplicată

XI

1

1 an

Extindere

15. Chimia si educatia pentru mediu

XI, XII

1

1 an

Opţional Integrat

16. Compusi chimici – poluare si toxicitate

XI,XII

1

1an

Extindere

17. Chimia si viata

XII

1

1 an

Opţional Integrat

Alimentele şi sănătatea
Elemente de parazitologie
Noţiuni de igienă şi prim ajutor
Anatomie şi patologie umană
Vechea si noua logica
Educatie interculturala
Filosofia analitica
Istorie locala. Istoria orasului Suceava
Heraldica sigilografie si genealogie
Probleme controversate ale istoriei
O istorie a comunismului din Romania
Relieful Terrei- notiuni generale de
29.
geomorfologie
30. Geografia judetului Suceava
31. Problemele lumii contemporane

IX
X
XI
XII
IX
XI
XII
IX
X
XI
XI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1an
1an
1an
1an
1an
1 an
1an
1 an
1 an
1an
1 an

Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua

Numele şi prenumele
cadrului didactic
propunător
Gorea Elena
Ajataritei Elenuta
Gorea Elena
Ajataritei Elenuta
Ajătăriţei
Gorea Elena
Ajătăriţei Elenuţa
Gorea Elena
Ajătăriţei
Gorea Elena
Jipa Adina Petruta
Jipa Adina Petruta
Jipa Adina Petruta
Jipa Adina Petruta
Arhire Lucian
Craciun Alina Mirela
Arhire Lucian
Turculet Ioan Mircea
Nicodim Andrei
Nicodim Andrei
Turculet Ioan Mircea

IX

1

1 an

Extindere

Nasulea Florentina

X
X

1
1

1 an
1 an

Optional integrat
Extindere

Hutu Monica Elena
Hutu Monica Elena

Nr.
Crt

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Denumirea opţionalului
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Nr.
Crt
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Denumirea opţionalului
Elemente de geografia turismului
Hazarde
Hazarde naturale si antropice
Itinerarii turistice europene
Regiuni geografice ale Romaniei si Europei
Arta teatrală şi interpretarea dramatică
Arta teatrala şi interpretarea dramatică
Texte functionale si utilitare
Gramatică aplicată a limbii române
Reading&Writing –lectură şi compoziţie
Improve your grammar skills
Visiting London (Londra)
English and american literature
English literature in films
Reading literature
Comunicarea în limba engleză
La France et ses merveilles
Apprendre le francais par la chanson
Exploitation de l’images
Le francais a travers l’internet
Educatie pentru sanatate
Educatie pentru sanatate
Educatie pentru sanatate

Clasa/
Clase

Nr.ore
/ săpt

Durata

Tip opţional

X
XI
XI
XII
XII
IX
X
XI
XII
IX
IX
X
X
XI
XI
XII
IX
X
XI
XII
IX
X
XI

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1an
1an
1 an
1an
1 an
1 an
1 an
1an
1 an
1 an
1an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an
1 an

Disciplina noua
Extindere
Disciplina noua
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Disciplină nouă
Extindere
Disciplină nouă
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Extindere
Disciplina noua
Disciplina noua
Disciplina noua

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

Numele şi prenumele
cadrului didactic
propunător
Nasulea Florentina
Hutu Monica Elena
Nasulea Florentina
Hutu Monica Elena
Nasulea Florentina
Ignat Elena
Ignat Elena
Pintea Silvia Andreia
Smolincki Angela
Rebei Marian
Grigorean Lăcrămioara
Dobrincu Elena Simona
Grigorean Lacramioara
Irimiciuc Loredana
Grigorean Lăcrămioara
Dobrincu Elena Simona
Baida Corina
Gaspar Loredana Elena
Cobzariu Mirabela
Serban Mihaela
Dascalu Rodica
Dascalu Rodica
Jipa Adina Petruta

Aviz
inspector
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CURRICULUM IN DEZVOLTARE LOCALA
IX

1

1an

Modul nou

Ing.Bichel Mihai, ing.
Magazin Dragos

Domeniul electric

Calculul economic si completarea
documentelor pentru principalele tranzactii IX
economice

1

1an

Modul nou

Ing.Filipiuc Beatrice Liliana

Domeniul servicii

Clientul beneficiar si partener

X

1

1an

Modul nou

X

1

1an

Modul nou

X

1

1an

Modul nou

X ip

1

1an

Modul nou

1

1an

Modul nou

Ing.Filipiuc Beatrice,ing.
Miron Odorica

Domeniul mecanic

1

1an

Modul nou

Ing.Bichel Mihai,
ing.Argarnisciuc Ovidiu

Domeniul electric

1

1an

Modul nou

Ing.Filipiuc Beatrice

Domeniulestetica si
igiena corpului
omenesc

Organizarea spatiului de instruie

Valorificarea deseurilor prin aplicarea
operatiilor de baza
Birou de invatare
Masurari specifice domeniului auto
Interpretarea si utilizarea documentatiei
tehnice in practica de atelier
Reprezentari schematice

Sanatate si frumusete

IX
inv.prof.dupa
cl.VIII
IX
inv.prof.dupa
cl.VIII
IX
inv.prof.dupa
cl.VIII

Ing.Bichel Mihai,
Ing.Argarnisciuc Ovidiu
Ing.Miron Odorica,
Ing.Filipiuc Beatrice
Ing.Filipiuc Beatrice
Ing.Filipiuc Beatrice, Ing.
Miron Odorica

Domeniul electric
Domeniul mecanic
Domeniul servicii
Domeniul mecanic

DIRECTOR PROF. ARGARNISCIUC OVIDIU STEFAN
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PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE 3 ANI

Nr.
crt.

Denumirea
unităţii de
învăţământ

Colegiul
Tehnic
„Alexandru
Ioan Cuza”
Suceava

1

Colegiul
Tehnic
„Alexandru
Ioan Cuza”
Suceava

Colegiul
Tehnic
„Alexandru
Ioan Cuza”
Suceava

Localitatea

Suceava

Suceava

Suceava

Mediul
de
rezidenţă
(Urban/
Rural)

Urban

Urban

Urban

Unitate de
învăţământ
de stat /
Unitate de
învăţământ
particular

de stat

de stat

de stat

Profilul

Domeniul
de
pregătire

Tehnic

Electric

Servicii

Estetica şi
igiena
corpului
omenesc

Tehnic

Mecanică

Nivelul
de
calificare

Calificarea
profesională

3

Electrician
exploatare
joasă tensiune

3

3

Operatori economici la care
se derulează instruirea
practică (se va menţiona în
paranteză nr. de elevi
pentru care au încheiate
contracte de pregătire
practică)

Învățământ profesioanal de 3
ani
Nr. clase

Nr. elevi

a
IXa

a
Xa

a
XIa

a
IXa

a
Xa

a
XIa

SC EURO CAR SRL (12),SC
ELECTRODELC SRL (12),
SC NAHARNEAC SRL (12),
SC BETIRUT SRL (12),
ELMAX SRL (12), SC
CONIN SRL (12),

1

1

1

28

26

18

Frizer coafor manichiurist pedichiurist

SALON MICHELLE (12),
SALON LUCI COSM (13),
SALON CLEOPATRA (13),
SALON RED STUDIO (13),
SALON COQUETE(13),
SALON BIANCA (13),
SALON MARY STYL (12)

1

2

1

29

37

23

Mecanic auto

SC BUCOVINA BUS
(24),SC BETIRUTSRL (24) ,
SC ADRIA SRL (24), AUTO
BEST HQ (24),DAREX
AUTO (24), SC RAILEX
SRL (24), SC AUTO
NAHARNEAC SRL (24)

2

2

2

56

57

55
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COLABORARE ŞCOALĂ –PĂRINŢI
Implicarea familiei cere energie si efort si trebuie considerat un element legitim al educatiei
care influenteaza dezvoltarea elevilor si invatarea.
(Connard, Novick, 1996)
Rezultatele educaţiei şcolare sunt dependente şi de modul în care se realizează colaborarea dintre
şcoală şi familie. Ca instituţie care dispune de cadre pregătite în acest sens şcoala poate asigura această
coordonare, tematică abordată fiind concentrată cu precădere asupra activităţii de învăţare şi a
randamentului şcolar.O primă consecinţă ce rezultă de aici se referă la cunoaşterea de către profesor sau
diriginte a trăsăturilor şi potenţialului educativ al familiei.
Parteneriatul dintre profesor si parinte este un parteneriat pentru educatie si pentru o formare
disciplinata, sociala si morala a copilului.
În ceea ce priveşte relaţia dintre scoala şi părinţi cele mai frecvente forme de organizare a
acestei relaţii in scoala noastra sunt :
o Şedinţele cu părinţii
o Discuţii individuale între cadrele didactice şi părinţi
o Organizarea unor întâlniri cu părinţii
o Implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative
o Voluntariat
Dintre activitatile desfasurate cu parintii amintim:
 Patrula părinţilor (în proiectul Siguranţa ta contează!)
 România în sărbătoare
 EDUSTART – o asociaţie a părinţilor în sprijinul şcolii
 Împreună împotriva violenţei, părinţi din nou la şcoală
 Oina – Sport Naţional
 Părinţii şi ora de religie
LECTORATELE CU PĂRINŢII au avut urmatoarele tematici:
Organizare managerială.
 Regulamentul de ordine interioară
 Prezentare-informare-aprobare.
 Dualitatea scoală-familie în educatia elevilor.
 Dezbatere
 Comportamentul agresiv-nu este o soluție!
 Soluționarea conflictelor.
 Realități care dor – traficul de persoane
 Egalitatea de șanse în societatea contemporană
 Câtă încredere avem în copii noștrii ?
În anul şcolar 2016-2017, planul de activitate al cabinetului de asistenţă psihopedagogică a fost
realizat conform nevoilor specifice ale instituţiei şcolare, dar şi a beneficiarilor acesteia: profesori, elevi,
părinţi (analiza SWOT).
Astfel, s-au derulat următoarele programe/activitatii:
-,,De vorbă cu psihologul ... Educaţia pozitivă” - program de dezvoltare personală a părinţilor;
-Informare şi consiliere individuală pentru elevi, părinti, cadre didactice pe diverse probleme
-Participare şi intervenţie la şedinţele cu părinţii
- Program de dezvoltare personală a părinţilor - ,,Meseria de părinte se învaţă”
În vederea informării şi prevenirii actelor de violenţă am continuat proiectul „Strada nu ţine
loc de şcoală” - în parteneriat cu Poliţia Suceava şi C.J.R.A.E. În cadrul proiectului am reuşit să
înfiinţăm un punct de consiliere a poliţistului de proximitate pentru elevi, părinţi şi cadre didactice în
cadrul Colegiului Tehnic A.I.Cuza, cu program săptămânal
Proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte unităţi şcolare, ong - uri, asociaţii, parteneri
educaţionali, instituții după cum urmează :
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Siguranţa ta, contează!
Victima traficului de persoane poţi fi chiar tu!
Adolescenţă fără delincvenţă„Mereu aproape”
Liber să alegi!
„Suntem pregătiţi să facem faţă dezastrelor?”
Programul S.N.A.C.„Tineri adaptaţi pentru o societate deschisă”
Ai grijă de tine..! etc.
„Transparență și calitate în administrația publică prin social media”,Titlul campaniei la nivel
local: „Ura este viciul sufletelor meschine”
 Abilităţi de viaţă de la A la V
 Programul Eco–Școala
 Patrula de reciclare
 LeAf,Pădurea leagăn de poveste ,Beneficiile pădurii
COLABORARE ŞCOALĂ- ALTE UNITĂŢI ŞCOLARE, ONG - URI, ASOCIAŢII,
PARTENERI EDUCAŢIONALI, INSTITUȚII
Proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte unităţi şcolare, ong - uri, asociaţii, parteneri
educaţionali, instituții s-au axat pe:
a. Educație rutieră-acțiuniîn parteneriat cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul
Judeţean al Jandarmeriei.
b. Prevenirea traficului de persoane -, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru
prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia
Naţională de Luptă Împotriva Traficului de Persoane
c. Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice-, campanii, proiecte,
evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri
țintă, acțiuni în parteneriat cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog Suceava
d. Apărare și protecție civilă - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru
prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” Suceava.
e. Respectarea drepturilor copilului - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate pentru
respectarea și promovarea drepturilor și responsabilităților copiilor/tinerilor, prevenirea
exploatării copiilor prin muncă, acțiuni în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția
Copilului Suceava, ong-uri etc
f. Protecția consumatorului - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în
parteneriat cu Oficiul pentru Protecţia Consumatorului cu DSV. etc.
g. Voluntariat, sănătate și igienă - campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate, acțiuni în
parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru Sănătate Publică etc.
h. Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia
pentru schimbare şi dezvoltare, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru
timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-media, educaţia economică şi
antreprenorială etc.)
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1.1.4. PRIORITĂŢI LA NIVEL EUROPEAN SINAŢIONAL
CONTEXT EUROPEAN
Strategia EUROPA 2020 propune o noua viziune pentru economia sociala de piata a Europei în
urmatorul deceniu, care sa ajute Uniunea sa iasa din criza economica si financiara si sa edifice o
economie inteligenta, durabila si favorabila incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a fortei de
munca,productivitate si coeziune sociala.
STRATEGIA EUROPA 2020 definește următoarele obiective principale pentru deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel puțin75%3;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu 30%,
dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energieiregenerabile în consumul
final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice,comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii4 la maximum 10%5 și creșterea procentului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel puțin40%6 în 2020;
e) reducerea la nivelul UE 28 a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 20087.
ȚINTELE STRATEGICE PENTRU ANUL 2020, adoptate în cadrul ET 2020 sunt următoarele:
1) până în 2020, în medie, cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de
învățare de-a lungul vieții8;
2) până în 2020, procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani, cu competențe scăzute de citire,
matematică și științe exacte9, ar trebui să fie mai mic de 15 %;
3) până în 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani, care au absolvit învățământul terțiar,ar trebui să fie
de cel puțin 40 %;
4) până în 2020, proporția părăsirii timpurii a școlii11 din sistemele de educație și formare, artrebui să fie
sub 10 %;
5) până în 2020, cel puțin 95 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentruînscrierea
obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
6) până în 2020, proporția de absolvenți angajați12 cu vârste cuprinse în 20 și 34 de ani, careau finalizat
sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult trei ani înainteaanului de referință, ar trebui să
fie de cel puțin 82 %, comparativ cu 76,5 % în 2010
Analizând evoluția indicatorilor de mai sus, comparativ cu media europeană și țintele
asumate de România pentru 2020, rezultă următoarele CONSTATĂRI:
a) rata părăsirii timpurii a școlii în România, 17,3% în 2015, cu 5,3 puncte procentuale pestemedia
europeană de 12%, este una din cele mai ridicate din Europa, cu o evoluţie sinuoasă,fără un progres
semnificativ în direcția țintei naționale, de 11,3%, pentru anul 2020;
b) ponderea absolvenților de învățământ terțiar a înregistrat un progres bun în direcția ținteinaționale, de
26,7% pentru 2020, în creștere de la 16,8% în 2009, la 25,6% în 2015. Cu toateacestea, se constată un
decalaj semnificativ între valorile indicatorului la nivel naţional şi celela nivelul UE 28: media europeană
de 38,7% în 2015, ţinta europeană de 40% pentru 2020.
c) Impactul redus al serviciilor de orientare în carieră oferite elevilor de gimnaziu, care arcontribui
semnificativ la informarea și conștientizarea abilităților native ale elevilor, atât decătre aceștia, cât și de
către familii și cadre didactice;
d) România continuă să se situeze pe penultimul loc între țările europene participante înprogramul PISA.
În ciuda unui progres bun înregistrat la testarea din 2015 faţă de testareadin 2012 la matematică,
rezultatele tinerilor români, în vârstă de 15 ani, indică un procentfoarte ridicat al celor cu competențe
scăzute, de 39,9%, în condițiile în care mediaeuropeană, în același an, a fost de 22,1%. În 2015 se
înregistrează o creştere a ponderiitinerilor cu competenţe scăzute la citire şi la ştiinţe faţă de 2012. La
citire, 38,7% din tineriidin România au un nivel scăzut, faţă de numai 19,7% cât este media la nivelul
celor 28 destate europene. La ştiinţe, 38,5% din tinerii din România au un nivel scăzut, faţă de
numai23,5% cât este media la nivelul celor 28 de state europene. Ţinta din Cadrul strategic
pentrucooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale ET 2020 propusă lanivel
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european pentru anul 2020 este de 15% pentru toate cele 3 criterii, citire, matematică şi
ştiinţe;
e) în contextul crizei economice și financiare, rata de ocupare a absolvenților cu vârstacuprinsă între 20 și
34 de ani, la cel mult 3 ani de la absolvire, a cunoscut o evoluțiedescrescătoare după anul 2009, cu o
uşoară revenire în anul 2015. În cazul absolvenților deînvățământ secundar superior ISCED 3-4, rata de
ocupare în 2015 a fost de 59,8%, faţă de69,1% în 2009 şi faţă de media UE 28 DE 70,9%. Cu o rată a
ocupării absolvenților de 68,1%în anul 2015, pe ansamblul nivelurilor de educație ISCED 3-8, România
se plasează cu peste8 puncte procentuale sub media europeană, de 76,9% şi departe de ținta de 82%,
propusă lanivel european pentru anul 2020;
f) în ansamblul populației active, cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, rata de ocupare înRomânia a
fost, în 2015, de 66% față de media europeană de 70,1%, fără progresesemnificative în perioada analizată,
în raport cu ținta de 70%, asumată la nivel national pentru anul 2020;
g) rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți a fost, în2015, de 1,3
%, în scădere în ultimii 3 ani, mult sub valoarea europeană de 10,7% și departede ținta de 10% propusă de
România pentru 2020
CONTEXT NATIONAL
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită pentru
educaţia şi formarea profesională se numără:
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
Strategia naţionala privind incluziunea sociala și reducerea sărăciei 2015-2020;
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2014-2020;
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
OBIECTIVUL STRATEGIC 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională
pentrupiaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă
20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020,
față de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele DIRECŢII DE ACŢIUNE:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a
auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor,
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi
formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii,
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu
abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea
programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
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OBIECTIVUL STRATEGIC 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de
formare profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele DIRECŢII DE ACŢIUNE:
7. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
8. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
9. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal;
10. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
OBIECTIVUL STRATEGIC 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte
strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la examenul
de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45% în 2014;
c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10%
în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele DIRECŢII DE ACŢIUNE:
11. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la
nivel de sistem;
12. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
13. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor
învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;
14. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
15. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
OBIECTIVUL STRATEGIC 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltare a spiritului
antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
b) Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020, de
la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele DIRECŢII DE ACŢIUNE:
16. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul
programelor de formare profesională;
17. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
18. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Proiecţia cererii potenţiale la nivel national

Anul

scenariu PESIMIST

scenariu MODERAT (de
bază)

scenariu
OPTIMIST

2009
2010
2011
2012

9243
9239
8939
8951

9243
9239
9161
9095

9243
9239
9400
9414
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2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8972
8937
8903
8867
8831
8794
8756
8718

9045
9032
9021
9009
8996
8982
8968
8954

9437
9440
9444
9447
9450
9452
9454
9456
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1.1.5. PRIORITATI SI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE
CONTEXTUL REGIONAL
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a României sub aspectul
numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează pe ultimul loc în raport cu nivelul
dedezvoltare.
În acest context în PDR Nord-Est, Strategia Regională Nord-Est își propune ca Viziune: „În anul
2022 Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!”
Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere economică
durabilă,favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii sociale, care să conducă la o
diminuare a decalajelor existente față de celelalte regiuni ale României;
Ținta propusa anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut Regional, pe cap de
locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea indicatorului la nivel național și 37% din
valoarea indicatorului la nivel comunitar.
În scopul atingerii obiectivelor propuse de PDR Nord-Est au fost elaborate, la nivelul fiecărui județ,
Strategii de Dezvoltare socio-economică.
PRIORITATI
 Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei muncii contribuind la scăderea ratei
şomajului în rândul tinerilor absolvenți raportat la total şomeri indemnizați, de la 15,9% (2017)
la15% (2020).
 Creşterea populaţiei cu nivel ridicat de educaţie prin programe de formare continuă, prin
autorizarea a cel puţin 10 programe de către ASSED, până în 2020.
 Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială şi reducerea ratei abandonului la
învăţământul liceal şi profesional de la 2,3 % în 2016 la 2% în 2020.
 Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
 Dezvolta infrastructura unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare.
 Dezvoltarea învăţământului rural şi a diversificării ofertei de formare susţinută de
funcţionarea în reţea a şcolilor.
 O mai bună orientarea şi consigliere şcolară şi profesională din clasele de gimnaziu şi
cointeresarea partenerilor sociali pentru acordarea de burse pentru a sprijini şi motiva
elevii.
 Încurajarea partenerilor sociali şi cointeresarea în participarea la programele de formare,
informarea şi demonstrarea eficienţei sistemului de calificare bazat pe competenţe pentru
asigurarea calităţii şi eficienţei în întreprinderi.
ŢINTE vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:
Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o parte dintre
proiectele cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de programare 2014-2020 vor putea
fi finalizate până pe 30.06.2022.
1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de maxim 15%
în mediul urban.
2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.
3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.
4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de minim 7%.
PRIORITATILE LOCALE cu efecte asupra formarii profesionale sunt :
1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a
opţiunilor elevilor.
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de formare
continuă.
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare.
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
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OBIECTIVE LOCALE
Nr.crt.
1

Denumirea obiectivului
Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei
muncii

2

Creştereapopulaţiei cu nivel ridicat de educaţie
prin programe de formare continuă
Asigurarea egalităţii de şanse în formarea
iniţială şi reducerea ratei abandonului

3

4

Creşterea cu 15 % a numărului de absolvenţi
de nivel 4 din mediul rural

5

Consolidarea structurii de formare profesională
a judeţului Suceava în contextul concurenţial
al formării profesionale în spaţiul european

Ţintă
Scăderea ratei
şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani raportat
la total şomeri, de la 21,2% (2015) la 15% (2020)
Autorizarea a cel
puţin 10 programe de către ASSED, până în 2020.
Reducerea ratei abandonului la
învăţământul liceal şi profesional de la 3,2 % în
2015 la 2% în 2020
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de
pregătire/calificare 40% nivelul 4 -din mediul
rural, promovând şi calificări din domeniul servicii .
Aplicarea criteriilor privind asigurarea calităţii
educaţiei

PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE a învăţământului in COLEGIUL TEHNIC
”AL.I.CUZA” CONFORM PLANULUI MANAGERIAL sunt:
 Eficientizarea procesului de învăţământ în toate compartimentele sale: educaţie incluzivă / educaţie
timpurie / şcolarizare – frecvenţă / conţinut – calitate / performanţă şi succes şcolar
 Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională, promovarea valorilor europene şi stimularea
învăţării pe tot parcursul vieţii
 Asigurarea egalităţii de şanse şi accesului la educaţie
 Promovarea parteneriatelor interinstituţionale la nivel local / judeţean / naţional/ internaţional
 Realizarea unui management performant, adaptiv, care să asigure dezvoltarea instituţională şi să
contribuie la îmbunătăţirea mediului educaţional
 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali, interesele şi nevoile
educaţionale ale elevilor şi părinţilor, evoluţia pe piaţa muncii
 Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea de fonduri structurale
 Extinderea parteneriatelor educaţionale instituţionale la nivel local, judeţean, naţional, internaţional
 Panorama valorilor interculturalităţii prin promovarea şi derularea de proiecte , programe
OBIECTIVE GENERALE
 Asigurarea calităţii educaţiei
 Modernizarea demersului didactic prin abordarea strategiilor de tip formativ şi aplicativ
 Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicarea cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a
sistemului naţional de evaluare
 Acces la educaţie şi egalitate de şanse
 Modernizarea resurselor materiale
 Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor
 Implicarea părinţilor în managementul unităţii şcolare
 Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, naţional, international
 Eficienţă managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare în sens pozitiv
 Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură
 Accesarea de fonduri europene prin proiecte
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1.2. Partea a II-a – Analiza nevoilor
1.2.1. ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL EXTERN
1.2.1.1. COLECTAREA ŞI ANALIZA DATELOR DESPRE MEDIUL EXTERN
Analiza mediului extern presupune că vor trebui luate în considerare informaţiile politice,
economice, cele privind educaţia şi cele demografice, dar acestea nu trebuie analizate în întregime ci
trebuie avute în vedere doar anumite elemente din fiecare categorie
Analiza demografică indică o creștere a populaţiei, creștere de 17,14%, față de 3,4% la nivel
național și 5,5% la nivel regional. În judeţul Suceava, grupele de vârstă tinere 0-14 ani,
înregistrează un procent de 17,7% din total populație, situându-se pe primul loc la nivel național.
Grupa de vârstă pentru ÎPT , 15-19 ani, reprezintă 6,33% din totalul populație (47063
persoane), procent ce se menține constant în ultimii ani. Grupele de vârstă 80-84 ani și 85 ani și
peste reprezintă 3,8% din totalul populației județului.
La 1 ianuarie 2016, populaţia judeţului Suceava era de 743645 locuitori, reprezentând
3,34% din populaţia României şi 18,96 % din populaţia regiunii Nord Est.
Tabel 2.1 – demografie Evoluția populației totale la 1 ianuarie 2016
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Suceava

706.407

706.720

708.433

708.933

708.297

708.302

740.861

742.053

743645

Regiunea
N-E

3.719.10
2
21.504.4
42

3.714.0
50
21.469.
959

3.707.6
00
21.431.
298

3.695.8
31
21.354.
396

3.699.2
39
21.316.
420

3.705.1
45
21.267.
165

3.908.257

3.915.607

3922407

22.299.73
0

22.242.738

22241718

Romania

Sursa: INS, Populația României pe localități, 2016
Analiza demografică indică scădere a populaţiei, în mod deosebit pentru grupele tinere de
vârstă, însoţită de îmbătrânirea populaţiei. Constatările demografice recomandă la nivelul reţelei şcolare
măsuri pentru raţionalizarea ofertei în raport cu nevoile de calificare şi acoperirea teritorială, asigurarea
accesului la educaţie şi formare profesională, optimizarea resurselor (concentrarea resurselor în şcoli
viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces etc.).
Evoluţia populaţiei în perioada 2003-2025 pe grupe mari de vârstă este:
2005
RO
0-14
15-64

2010

2013

2015

2020

2025

2013-2005

2025-2005

Nr.

%

Nr.

%

-356,6

-1,6

1.725,8

-8,0

-211,5

-6,3

-782,7

-23,2
-10,3

21623,8

21.431,3

21.267,2

21.016,0

20.518,0

19.898,
0

3372,7

3.241,3

3.161,2

3.090,0

2.884,0

2.590,0

-179,2

-1,2

1.543,7

15059,7

14.995,1

14880,5

14.629,0

14.041,0

13.516,
0

65 şi
peste

3191,4

3.194,9

3225,5

3.297,0

3.593,0

3.793,0

+34,1

+1,1

601,6

18,9

NE

3.734,5

3.707,6

3.705,1

3.649,0

3.589,0

3.513,0

-29,4

-0,8%

-221,5

-5,9

0-14

685,3

650,3

626,0

615,0

579,0

537,0

-65,9

-8,7%

-148,3

-21,6

15-64

2512,5

2.524,9

2.551,5

2502,0

2.441,0

2.372,0

5,7

1,6%

-140,5

-5,6

65 şi
peste

536,7

532,4

527,6

532,0

569,0

604,0

-4,5

-1,7%

67,3

12,5

SV

705,7

708,4

708,3

707,0

702,0

695,0

2,6

0,4%

-10,7

-1,5

0-14

136,6

128,9

125,0

123,0

118,0

112,0

-11,9

-8,5%

-24,6

-18,0

15-64

466,9

479,2

483,8

482,0

477,0

470,0

16,9

3,6%

3,1

0,7

65 şi
peste

102,2

100,3

99,5

102,0

108,0

113,0

-2,7

-2,6%

10,8

10,6
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Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) şi grupe de vârstă
La nivelul anului 2016, judeţul Suceava are un grad de urbanizare de 43,60%, valoare
situată sub media naţională (56,40%) şi regională (44,96%).
Grupele de vârstă cuprinse între 0-49 ani au o pondere de 69,53% din totalul populației, înrural
regăsindu-se 57,26% din totalul grupei menționate. În schimb, grupele de vârstă cuprinse între50 şi 59
de ani au o pondere mai mica în mediul rural (48,45%) faţă de urban (51,55). Ponderea maimare a
vârstnicilor in mediul rural comparativ cu mediul urban evidenţiază o îmbătrâniredemografică mai
accentuată în rural.
Structura pe grupe de vârstă
Evoluţia populaţiei după 2011 indică un spor demografic. În judeţul Suceava, grupele de
vârstă tinere 0-14 ani, înregistrează un procent de 17,7%din total populație, situându-se pe primul
loc la nivel național.
Grupa de vârstă pentru ÎPT , 15-19 ani, reprezintă 6,33% din totalul populație (47063
persoane), procent ce se menține constant în ultimii ani.
Deşi este majoritară pe ansamblu, populaţia feminină este în minoritate în grupele tinere
şi mature de vârstă (până în grupa 50-54 ani), după vârsta de 55 ani populaţia feminină fiind
majoritară.
La data de 1 iulie 2016, copiii ca vârste între 10-14 ani deţineau o pondere de 6,11% din
totalul populaţiei stabile a judeţului, populaţia tânără cu vârsta între 15 - 19 ani reprezenta un
procentaj de 6,33% iar persoanele tinere cu vârsta între 20-24 ani prezentau o pondere de 6,6%.
Structura pe sexe în cadrul grupelor de vârstă
Structura pe sexe indică pe ansamblul populaţiei la nivel judeţean o uşoară preponderenţă a
persoanelor de sex feminin (50,4%), valoare mai mică comparativ cu media naţională (51,2%) dar
apropiată de valoarea înregistrată la nivel regional (bărbații din regiunea Nord-Est reprezentau 49,40%
(1.631.162 persoane), iar femeile 50,60% (1.671.055 persoane).
Structura etnică (conf. recensământului din anul 2011)
La recensământul din 20 octombrie 2011, populaţia română este predominant majoritară
(96,2%). celelalte etnii având ponderi mult mai mici: populaţia de etnie rromă 2,0%, ucrainiană 1,0%,
poloneză 0,3%, rusi-lipoveni 0,3%, germană 0,1%, ş.a. Faţă de recensământul din anul 2002 s-a
înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie rromă. (de la 1,3% la 2,0%) şi o descreştere a
ponderii populaţiei de etnie ucraniană (de la 1,2% la 1,0%).
PROIECŢII DEMOGRAFICE
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2060 indică o
reducere a populaţiei României faţă de 2011 cu 7164,9 mii locuitori.
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică la orizontul anului 2025 indică o
reducere a populaţiei judeţului Suceava faţă de 2005 cu 10,7 mii locuitori (-1,5%). Față de anul 2007,
populaţia județului Suceava a înregistrat o creştere cu 8507 persoane (+1,01%).
Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2005, cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 0-14
ani, care a scazut cu 9,0% (-11,7 mii pers.) în 2015 și va scădea cu 18,0% (-24,6 mii pers.) până în 2025.
În schimb, va creşte numărul persoanelor în vârstă de peste 65 ani, ritmul fiind mai scăzut decât cel
înregistrat la nivel naţional şi regional (v .tab. 2.2.). În judeţul Suceava scăderea numărului populaţiei
până în anul 2025 cu 1,5% va fi mai mică faţă de scăderea înregistrată la nivel regional (-5,9%) şi
naţional (-8,0%).
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Evoluția populației județului Suceava, 2005-2025 Sursa: datele din prognoza INS
În figură sunt prezentate schimbările care se vor produce în raportul dintre tineri şi vârstnici.
Până în 2025, numărul tinerilor va scădea, numărul vârstnicilor va creşte, populaţia judeţului va
cunoaşte un proces de îmbătrânire.

Până în anul 2015 se estimează reduceri la nivel judeţean ale populaţiei de vârstă şcolară şi
preşcolară (3-24 ani), în toate grupele de vârstă analizate, cea mai mare scădere înregistrând grupele
15-18 şi 19-24 ani (v. tab. 2.3), acestea fiind şi cele care încadrează grupul ţintă principal pentru
planificarea în învăţământul profesional şi tehnic (15 - 18 ani pentru liceu, 19-24 ani pentru
învăţământul postliceal şi superior) (v. tab.2.3 şi 2.4.).

În grupa 15-18 ani, faţă de 2005 se estimează o reducere la nivelul judeţului de 26,5% până în
2015, respectiv de 34,7% până în 2025. La nivel regional se estimează o reducere mai mare, de 31,2%
până în 2015, respectiv de 38,5% până în anul 2025 (v. tab. 2.4.)
Pentru grupa 19-24 ani, faţă de 2005 scăderea prognozată la nivel judeţean este de 12,3% până
în 2015, respectiv cu 23,1% până în 2025, valori mai mici faţă de regiune, unde scăderea prognozată
este de 21,6% până în 2015, respectiv cu 29,3% până în 2025 (v. tab.2.5.).
.
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Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o consolidare
relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani), active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie
crescândă de formare continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea
pierderilor de populaţie şcolară.
PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT
Concluzii

Reducerea naturală
prognozată a populaţiei
tinere nivelul scăzut alresurselor
bugetare, maiales în mediul rural,
combinat cu lipsa deexperienţă la
nivelulconsiliilor locale privind
specificul finanţării
unităţilor de învăţământ

Fenomenul de
îmbătrânire demografică
Ponderea semnificativă
a populaţiei feminine
Ponderea semnificativă
a populaţiei rurale

Diversitatea etnică
Consolidare relativă a
vârstei de mijloc (35-55
ani) active pe piaţa muncii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără calificată.
Creştere a nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
tinere de a participa la forţa de muncă regională.
Racordare 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:

cuprinzătoare şi diversificată;



Nevoi sporite de personal calificat pentru asistenţă socială şi
medicală, nevoi educaţionale specifice.
Oferta de pregătire - calificările dorite de populaţia feminină,
programe de sprijin (facilităţi) pentru participarea la educaţie.
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, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în
mediul rural.
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la
educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile
etnice dezavantajate.
Nevoi crescânde de formare continuă.
Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de formare
pentru adulţi.
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ACTIVITATEA ECONOMICĂ
În anul 2014 judeţul Suceava un Produs Intern Brut (PIB) de 13,5 miliarde de lei,
Suceava,care se situează, ca putere economică, la egalitate cu Bacăul şi după judeţul Iaşi (cel mai
dezvoltat din regiunea Nord-Est, cu un PIB de 21,9 mld. lei). Celelalte judeţe din regiune au valori
inferioare laProdusul Intern Brut: Neamţ 9,4 mld. lei, Botoşani 7,4 mld. lei, Vaslui 6,3 mld. lei. La nivel
național, PIB-ul a crecut în anul 2014 cu 2,8% față de anul 2013, județul Suceava urmând același trend. În
anul 2015 PIB-ul național a înregistrat o creștere mai rapidă, urcând cu 3,8% față de anul 2014.
În anul 2015, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru aprecierea gradului de
dezvoltare – a fost cu 40,0% mai mic decât media naţională
La finele anului 2015 Județul Suceava este caracterizat prin următoarele aspect economice:
numărul cel mai mare de societăţi comerciale activează în domeniul Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.883 societăţi, observându-se
o creștere nominală de 108 societăți și procentuală de 2,69% față de anul 2014;
pe locul doi în privința numărului de societăți comerciale active se regăsește IndustriaPrelucrătoare cu
un număr de 1.616 societăți, ceea ce reprezintă o creștere nominală de 74 societăți și procentuală de 4,79%
față de anul anterior;
chiar dacă numărul firmelor din domeniul Construcțiilor a înregistrat o creștere în anul 2015, acesta a
pierdut locul trei în detrimentul Transportului și depozitării, domeniu în care activează un număr de 1.580
societăți, cu 208 mai multe decât în anul precedent, observându-se o
creștere procentuală de 15,16%;
din punct de vedere procentual, cea mai mare creștere a numărului de societăți s-a înregistrat în
domeniul Intermedieri financiare și asigurări, respectiv 32,38%, fiind urmat de Tranzacții imobiliare cu o
creștere de 17,20%;
numărul total al societăților comerciale active la finele anului 2015 era de 13.973, cu 866 mai multe
decât în anul 2014, ceea ce reprezintă o creștere de 6,6%;
cifra de afaceri netă totală a fost în anul 2015 de 14.785,09 milioane lei, în creștere cu 2.057,44 milioane
de lei, respectiv 16,16% față de anul precedent;
companiile care activează în domeniul Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi
motocicletelor au înregistrat cea mai mare cifră de afaceri netă, respectiv
5.120,07 milioane lei, reprezentând 34,63% din totalul județului, fiind în creștere cu 20,48% față de
anul 2014;
pe locul doi și la mare distanță de celelalte domenii se află Industria prelucrătoare care a avut în anul
2015 o cifră de afaceri netă totală de peste 4.602,45 mil. lei, în creștere cu 4,5% față de
anul precedent;
în ceea ce privește profitul curent se observă o creștere spectaculoasă de 135,59%, topul fiind condus de
către societățile din domeniul Comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor a căror indicator s-a ridicat la suma de 261,44 milioane lei, înregistrând o
creștere de 728% față de anul anterior când profitul curent a fost de doar 31,54milioane de lei;
a doua poziție în clasament este ocupată de companiile care activează în domeniul
Industriei prelucrătoare cu un profit în valoare de 174,59 mil. lei, a treia poziție aparținând firmelor din
domeniul Transport și depozitare cu valoarea profitului de 94,42 mil. lei;
ierarhia se modifică radical în ceea ce priveşte rata profitului, pe primul loc situându-se companiile din
Intermedieri financiare şi asigurări, domeniu ce înregistrează o rată a profitului de 44,49% față de 41,80%
în anul precedent;
pe următoarele poziţii în ceea ce priveşte rata profitului se situează companiile din categoria Informații
și comunicații (24,97%) și Sănătate și asistență socială (24,01%)
Firmele din judeţ, Date privind IMM - urile din judeţul Suceava
Pe teritoriul judeţului Suceava, în anul 2015, şi-au desfăşurat activitatea 13973 întreprinderi din
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii.
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Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,33 mil.
lei/salariat, Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 0,27
mil. lei, companiile din Transport și depozitare, precum și cele din domeniul Industriei prelucrătoare –
0,25 mil. lei/salariat şi Activităţi de spectacole, culturale şi recreative – 0,24mil. lei/salariat.
b. Soldul investiţiilor străine directe
Firme participare străină de capital înmatriculate din 1991 până la 31 decembrie 2015 – 1591
firme, cu o valoare a capitalului subscris de 1.435.784,2 lei
În anul 2015 în județul Suceava nu s-a înregistrat nicio investiție străină importantă
c. Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate
Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se confruntă cu o presiune concurenţială
sporită pentru a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile participării pe piaţa UE. Noi
firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în judeţ.
Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă,
competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii
adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe
tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare adecvate.
d. Industria
Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2015 o creştere faţă anul 2014, indicele
producţiei industriale fiind de 104,3% iar indicele valoric ai cifrei de afaceri pentru întreprinderile cu
activitate principală de industrie pentru aceeaşi perioadă fiind de 118,8%.
Ramurile industriale reprezentative din judeţul Suceava sunt:
industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, a cărei dezvoltare este în strânsă corelaţie cu
suprafaţa mare a fondului forestier existent;
industria alimentară, dezvoltată în corelaţie directă cu agricultura judeţului, se bazează pe
prelucrarea produselor animaliere (carne, lapte) şi a produselor vegetale;
industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţi comerciale care produc maşini-unelte,
scule, rulmenţi etc.;
industria uşoară, reprezentată prin unităţi de confecţii, tricotaje şi încălţăminte
1.2.1.2. SURSE DE INFORMAŢII PENTRU EVALUAREA MEDIULUI EXTERN
Principalele surse de informaţii utilizate în elaborarea PAS sunt:
1. Planuri şi documente publicate.Din categoria lor fac parte : documentele MECTS, PRAI, PLAI.
Acestea sunt utile pentru întocmirea contextului de politici.
Surse suplimentare este oferit mai jos:









Strategia de dezvoltare a judetului;
Studii pentru diferite domenii de activitate (ex. agricultura);
Analiza comparativa / nevoi previzionate;
Structura planului de şcolarizare;
Analiza iesirilor din sistem;
Analiza comparative absolvenţi/şomeri /locuri de muncă
Studiu /chestionare elevi /părinţi
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ACTE NORMATIV
 LEGE nr. 1 /2011 - Legea educatiei nationale
 Legea 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei
 Ordonanţă de urgenţă nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
 Hotărâre de Guvern nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP)
 ORDIN nr. 3915/19.04.2005 privind extinderea programelor de formare continuă în alte locaţii decât cele
pentru care furnizorii de programe de formare continuă au primit acreditarea
 Ordin nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educaţiei, Cercetării,Tineretului
şi Sportului cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
 Ordin nr. 3502/03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii şi documentele
şcolare în învăţământul preuniversitar
 Ordin nr. 3032/12.01.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de distincţii si premii
personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
 Ordin nr. 1081/24.05.2007 referitor la proiectele ce vor fi finanţate de către Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Programul de Granturi pentru Educaţie.
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020;
 Strategia I.Ş.J. Suceava privind accesul la educaţie;
 ORDIN nr. 3313/2.03.2009
 ORDIN nr. 3309/2.03.2009
 ORDIN nr. 3310/2.03.2009
 ORDIN nr. 3308/2.03.2009
 ORDIN nr. 3312/2.03.2009
 ORDIN nr. 3410/16.03.2009
 ORDIN nr. 3411/16.03.2009
 ORDIN nr. 3412/16.03.2009
 ORDIN nr. 3414/16.03.2009
 ORDIN nr. 3423/18.03.2009
 ORDIN nr. 4595/22.07.2009
 ORDIN nr. 4292/24.05.2011
 ORDIN nr. 5218/29.08.2011
 Anexa la OMECTS nr.5220
 Anexa la OMECTS nr.5218/29.08.2011
 ORDIN nr. 4463/ 12.07.2010
 ORDIN nr.3331/ 25.02.2010
 ORDIN MECTS nr. 3081/27.01.2010
 Anexa 1,2 la OMECTS nr.3641/03.02.2011
 ORDIN nr.5730/26.11.2010
 Precizări 46271/ 28.09.2010
 Ordin 4857/ 31.08.2009
 ORDIN nr.3081/27.01.2010
 ORDIN nr.3330/25.02.2010
 ORDIN nr.3646/04.02.2011
 Anexa 6 la OMENCS nr.4457/05.07.2016 .invatamant professional
 Anexa 3. la OMENCS nr.4457/05.07.2016 invatamant liceal
La nivelul instituţiei de învăţământ, se stabilesc Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) şi Curriculumul la
Decizia Şcolii (C.D.Ş.) în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii
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1.2.1.3. SCRIEREA ANALIZEI MEDIULUI EXTERN
Această secţiune cuprinde principalele rezultate şi concluzii la aspectele studiate
Judeţul ocupă o suprafaţă de 8.553,5 km2, reprezentând 3,6% din suprafaţa ţării, fiind al doilea
judeţ ca întindere din ţară, după judeţul Timiş.Populaţia judeţului Suceava reprezintă aproximativ 19%
din populaţia Regiunii NordEst. La 1 ianuarie 2009, populaţia stabilă a judeţului Suceava era de 706.720
locuitori, din care 302.730 persoane în mediul urban şi 403.990 persoane în cel rural. Densitatea populaţiei
judeţului era de 82,6 loc/km2.
Judeţul Suceava are în componenţă următoarele unităţi administrativ :- 5 municipii: Suceava municipiu reşedinţă de judeţ, Fălticeni, Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc şi Vatra - Dornei;- 11 oraşe:
Gura Humorului, Siret, Solca, Broşteni, Cajvana, Dolhasca, Frasin, Liteni, Milişăuţi, Salcea şi Vicovu
de Sus;98 comune, cu 379 sate.
In distribuţia domeniilor de activitate şi contribuţia acestora la realizarea indicatorilor
economico-sociali în anul 2012 invatamantul are urmatoarea contributie
Indicatori
domeniul
de activitate
(CAEN)
Secţiunea P

Numărul
Cifra de
societăţilor afaceri
comerciale netă (mil.
lei)
62
6,24

Profitul
curent
(mil. lei)

Rata
profitului
(%)

Numărul
mediu de
salariaţi

Productivitatea
medie a muncii
(mil. lei/sa

0,58

9,29

240

0,03

ÎNVĂŢĂMÂNT
Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu
amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,26 mil.
lei/salariat, Transport și depozitare, precum și industria prelucrătoare – 0,21 mil. lei/salariat şi Producția și
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 0,20 mil. lei/salariat.
CONCLUZII DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICI.
Concluzii
Ritmul susţinut de creştere
economică din ultimii ani, reflectat în
dinamica PIB şi a productivităţii
muncii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare
profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea resurselor umane
necesare creşterii competitivităţii economice regionale

Provocări induse de procesul de
integrare europeană.
Dinamica investiţiilor brute şi a
investiţiilor străine.

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate,
design, marketing, tehnici de vânzare.
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe
combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale / economice, tehnice artistice – IT.
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei
(proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută a sectoarelor
economice în dezvoltare (ex.: serviciile, construcţiile), diversitatea
activităţilor industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.

Tendinţa de creştere a ponderii unor
sectoare economice (ex.: serviciile şi
construcţiile), în paralel cu scăderea
ponderii altor sectoare în formarea
PIB.
Modificări structurale din economie
evidenţiate prin modificări ale
ponderilor sectoarelor şi activităţilor
economiei naţionale la formarea PIB
şi VAB.

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
prioritare pentru dezvoltarea regională.
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv
intersectorială) a forţei de muncă.
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
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Ponderea crescândă a IMM.

Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse.
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide.
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe
specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de
vânzări, marketing etc.).
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici.

Respectarea cerinţelor de mediu pe
baza standardelor UE.
Ponderea mare a zonei montane şi
premontane în suprafaţa judeţului.

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică
generală.
Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate grupurilor ţintă din
ruralul montan.

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante inregistrate
la AJOFM
La nivelul județului Suceava, rata șomajului a înregistrat în primele nouă luni ale anului2017 valori mai scăzute
comparativ cu anul 2016, plecând de la valoarea de 5,92% înregistrată înluna ianuarie 2017, a ajuns până la sfârșitul
trimestrului III al anului 2017 la valoarea de 4,98%, cu1,17 pp mai mică faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
La începutul anului 2017, rata şomajului la nivelul judeţului Suceava a înregistrat valoareade 5,9%, inferioară celei
la nivelul Regiunii Nord-Est (6,5%), dar superioară celei la nivel national (4,8%), evolând în aceşti parametrii pe tot
parcursul semestrului I, tendinţă pe care o estimăm şipentru începutul anului 2018.
Nr
crt

Luna2017
Indicator

Ian

Feb

Mar

Apr

Mai

Iun

Iul

Aug

Sept

1.

Rata şomajului %

5.92

5.84

5.25

4.73

4.74

4.83

4.59

5.06

4.98

2.

Şomeri beneficiari
de indemn.

4318

4134

3989

3463

3170

2893

2819

2785

2916

3.

Şomeri care nu
benefic. de indemn.

9417

9429

8204

7526

7836

8320

7828

8964

8633

4.

Total şomeri
înregistraţi

13735

13563

12193

10989

11006

11213

10647

11749

11549

Tendinţa de scădere a numărului de şomeri din anul 2017, comparativ cu anul 2016, seregăseşte atât în ceea ce
priveşte numărul de locuri de muncă vacante înregistrate în evidenţaAJOFM Suceava, cât şi a realizărilor obţinute
prin Programul Județean de Ocupare a Forței deMuncă.
După mediul de provenienţă la 30.09.2017 din cei 11.549 şomeri înregistraţi:
- 2.737 provin din mediul urban (24%),
- 8.812 provin din mediul rural (76%).

Indicatori

Unitate

Tinta
RO 2020

Rata de ocupare
%(20-64ani)
70
Rata de parasire timpurie a scolii
%(18-24ani)
11,3
Rata cuprinderii în Învatamânt tertiar
%(30-34ani)
26,7
Participare în LLL
% (25-64ani)
12
Sursa: Eurostat, actualizare: 15/06/2014

Tinta
EU 2020
75
10
40
15

Domeniul transporturi se menţine în primele locuri în ofertele angajatorilor cu meserii cum
ar fi: şofer autocamion, şofer autoturisme, şofer autobuz, domeniul comercial: agent comercial,
lucrător comercial, vânzător, lucrător gestionar.
În tabelul de mai jos sunt prezentate primele 20 meserii în care au fost cele mai multe
locuri de muncă vacante.
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COD
COR
33201
31301
22101
32904
32201
21502
32905
22303
32906
33303
41201
15104
13101
32203
11501
31203
41401
21410
31302

NR.
LOCURI

DENUMIRE_L
sofer autocamion/masina de mare tonaj
muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta,
gresie, parc

1240

vanzator

902

muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

776

sofer de autoturisme si camionete

647

muncitor necalificat in silvicultura

580

muncitor necalificat in industria confectiilor

572

lucrator comercial

556

muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

540

manipulant marfuri

510

lucrator bucatarie (spalator vase mari)

473

administrator

416

ajutor ospatar

383

agent de vanzari

382

dulgher (exclusiv restaurator)

300

muncitor necalificat la intretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

238

agent de securitate

224

lacatus mecanic

191

contabil

186

1051

Învăţământul profesional şi liceal tehnologic:
Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă: mecanică, industrie textilă şi
pielărie, comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, electric, electromecanică, industrie
alimentară.
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ,
construcţii, turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă locuri de
muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare.
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CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII
Concluzii
Scăderea ratei
de ocupare, rata
şomajului peste
media la nivel
naţional,
şomajul ridicat
al tinerilor şi
şomajul de
lungă durată
Participarea
scăzută a forţei
de muncă în
programe de
formare
continuă

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

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii.
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor.
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi.
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea
şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socioprofesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar.
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 în 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.
Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS).
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile de calificare.
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea
regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială în oferta de
şcolarizare în perspectiva 2020.
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale, grupate în domenii şi
profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale
economiei naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR).
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la dobândirea de către
absolvenţi a competenţelor profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă.
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor şi a unor parteneriate durabile şcoală-angajatori.
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală:
Pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – creşterea nivelului de
calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea
primară a produselor agro-alimentare etc.).
Diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi
dezvoltarea serviciilor.
Implicarea în programe de formare continuă pe două componente:
formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive;
reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi
Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural.
Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate.
Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii
defavorizate economic şi social.

Decalaje privind
nivelul de
educaţie în
mediul rural
faţă de urban
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel judeţean, prin
creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului.

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

42
Dinamica pozitivă a ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de creştere a
locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri, balanţă favorabilă locuri de muncăşomeri sau cu tendinţă de echilibrare.
Domeniile economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, informatică – dinamică pozitivă la
nivel judeţean: tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri şi
balanţă favorabilă locuri de muncă - şomeri.
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CONCLUZII GENERALE RELIEFATE DIN ANALIZELE INCLUSE IN PRAI, PLAI SI
PAS
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse din contextul european de
Măsuri adecvate vizând: creşterea şanselor de ocupare a
politici în educaţie şi formare
absolvenţilor, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale,
profesională
creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea
şanselor egale pentru participare la piaţa muncii.
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională:
informaţii de bază pentru planificarea carierei (informaţii
referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare,
oportunităţi de angajare)
Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii programelor de
formare profesională: conform proiecţiilor, cca. 50% din
totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de
nivel mediu
Desprinse din asumarea contribuţiei
Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea
ÎPT pentru îndeplinirea celor 3
muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în
priorităţi din Strategia Europa 2020
planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională.
pentru creştere inteligentă, durabilă şi
Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF);
inclusivă
Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF.
Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul
profesional, liceal, postliceal şi prin formarea adulţilor,
inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor
necesare integrării pe piaţa muncii/continuării studiilor.
Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne
care să asigure competenţe-cheie şi excelenţă.
Desprinse din contextul educaţional
Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera
tehnologică), a școlii profesionale şi şcolii postliceale.
Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin
implementarea şi diversificarea programelor în domeniu.
Desprinse din contextual demografic
Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen
lung trebuie să ţină cont de implicaţiile severe ale scăderii
demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu
fenomenul de îmbătrânire demografică.
Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice prin
creşterea ratei de cuprindere, prevenirea abandonului şi oferte
de formare profesională pentru adulţi.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Resursele umane din ÎPT

Raportul număr elevi/număr
norme didactice

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului
didactic din ÎPT trebuie să vizeze:
- competenţele metodice;
- actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile
tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul
economic;
- competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii
Măsuri de optimizare a ofertei şi a gestionării resurselor,
inclusiv prin colaborarea în cadrul unor reţele de şcoli.
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Identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea
infrastructurii şi a dotărilor la nivel regional şi local.
Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii, o planificare strategică a intervenţiilor la nivel
de judeţ şi regiune, aprobate de structurile parteneriale locale
şi regionale
Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente
didactice pentru pregătirea de specialitate.
Înfiinţarea consorţiilor şcolare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES
Resursele materiale şi condiţiile de
învăţare

Mecanismele decizionale şi
descentralizarea funcţională în TVET

Asigurarea calităţii în IPT

Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea
rolului partenerilor sociali în planificarea ofertei şi antrenarea
sporită a acestora în procesele decizionale inclusiv accesarea
finanţărilor.
Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe
termen lung în ÎPT.
Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli.
Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor
IPT pentru noi calificări solicitate de piaţa muncii.

Serviciile de orientare şi consiliere

Necesitatea unor măsuri vizând 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.
Adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator
calitativ de evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi
consiliere cu privire la fundamentarea acestora pe informaţiile
relevante de pe piaţa regională-locala a forţei de muncă
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata abandonului şcolar, pe niveluri de
educaţie ISCED
Rata netă de cuprindere în educaţie
Gradul de cuprindere în educaţie

Rata de absolvire, rata de succes, rata
de tranziţie în învăţământul liceal şi
profesional
Rata de părăsire timpurie a sistemului
de educaţie
Procentul elevilor cu nivel scăzut al
competenţelor de citire/lectură (PISA)
Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse
între 20-24 de ani care au absolvit cel
puţin învăţământul secundar inferior

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar
în special în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate,
zonele afectate de migrarea populaţiei, etc
Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din
grupele de vârstă 15-18, 19-23 şi cei proveniţi din mediul
rural.
Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de
orientare şi consiliere pentru categoriile expuse riscului.
Măsuri combinate pentru asigurarea accesului la educaţie
(rural, categorii dezavantajate), serviciile de orientare şi
consiliere
Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a
sistemului educaţional.
Promovarea învăţării centrate pe elev, urmărirea şi
încurajarea progresului individual.
Programe remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare (în
special cei din categorii defavorizate).
Încurajarea participării tinerilor la o formă de educaţie astfel
încât ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de
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ani care au absolvit cel puţin învăţământul secundar inferior
să fie apropiată de ponderea din UE.
Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor
privind rata de participare la educaţia pe tot parcursul vieţii
dintre România şi UE
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata de participare în formarea
continuă a populaţiei adulte

Impactul sistemului de învăţământ
profesional şi tehnic asupra ratei
Şomajului

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii.
Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
profesionale a absolvenţilor prin:

Rata de inserţie a absolvenţilor la 6
luni de la absolvire, pe niveluri de
Educaţie

bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale
sistemului de educaţie şi formare profesională.
- ISJ pentru
monitorizarea inserţiei absolvenţilor

Gradul de utilizare a competenţelor
dobândite de absolvenţi la locul de
munc

parteneriatul AJOFM - ISJ
Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor
vizând inserţia profesională, gradul de utilizare a
competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile
sistemului de educaţie şi formare profesională:

/ regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii
specializate
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT
Evoluţia planurilor deşcolarizare
Analiza ofertei curente
Ţinte pe termen mediu pe domenii de
pregătire
Oferta şcolilor din ÎPT pentru formarea
adulţilor
Parteneriatul cu întreprinderile

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea
adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi
calificări în perspective 2020.
Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu.
Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii
gamei
de calificări pentru care poate opta elevul în zonă.
Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în
creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor.
O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici
din domeniu în cadrul parteneriatelor.
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1.2.2. ANALIZA NEVOILOR – MEDIUL INTERN (AUTOEVALUAREA)
Analiza mediului intern are în vedere toate direcţiile de activitate ale unităţii IPT. Scopul acesteia
este de a prezenta capacitatea actuală a organizaţiei de implementare a proiectelor planificate şi să
identifice măsurile şi acţiunile necesare pentru ca aceasta să crescă.
1.2.2.1. COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE
În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 1031 elevi cu vârste cuprinse între 15 -19 ani şi 133 adulţi
(frecvenţa redusă).
Analiza rapoartelor intocmite de responsabilii fiecarei comisii metodice din scoala pentru a
analiza procesul de predare –invatare, aplicarea chestionarelor la diferite discipline de cultura
generala si de specialitate au condus la urmatoarele concluzii.
Autoevaluarea cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii:








Predarea şi învăţarea;
Materiale şi resurse didactice;
Rezultatele elevilor;
Consilierea şi orientarea oferită elevilor;
Calificări şi curriculum;
Resursele fizice şi umane;
Parteneriate şi colaborare .

Principalele surse de colectera a informatiilor despre activitatile din scoala sunt:
Statistici pe clase
Statistici secretariat
Teste initiale
Plan de masuri
Teste
Rapoarte realizate de psiholog
Teste de evaluare
Chestionare de interese
Teste de autocunoaştere
Caietele elevilor
Portofolii
Fişe de caracterizare psihopedagogică
Suporturi informationale
Planificarile la dirigentie
Parteneriate cu reprezentanți ai comunității locale și agenții economici
Proiectul unităţilor de învăţare
Proiecte de lecţie;
Fişa de observare a lecţiei
Conventii de practica
Certificate de absolvire
Chestionare aplicate agentilor economici si elevilor
Graficul activitatilor
Procese verbale ale intrunirilor
Protocoale de colaborare cu scoli din judet
Tematica concursuri
Program psiholog
Parteneriate incheiate
Protocoale de colaborare
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1.2.2.2. REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE
CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE- INVATARE
PUNCTE TARI
•
Personal didactic calificat, competent şi implicat în realizarea performanţei şcolare
•
Cadre didactice performante: autori de auxiliare didactice şi publicaţii, membri în comisii
naţionale,metodisti,mentori
•
Rezultate bune la examene naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare
•
Management educaţional performant şi competitiv
•
Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor naţionale şi comunitare
•
Accesarea de programe de formare continuă pentru dezvoltarea profesională a unui număr mare
de cadre didactice
•
Oferte educaţionale diversificate, adaptate nevoilor comunităţii
•
Marketing şcolar compatibil cu profilurile şi specializările şcolilor
•
Preocupare permanentă pentru promovarea imaginii şcolii
•
Interesul elevilor de a participa la acţiuni extracurriculare
•
Interesul tinerilor pentru continuarea studiilor prin învăţământ superior
•
Preocupare pentru modernizarea infrastructurii din resurse proprii
•
Colaborarea bună cu autorităţile locale
•
Dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu şcoli, universităţi, firme.
PUNCTE SLABE
•
Strategii didactice preponderent teoretice şi informative, în detrimentul celor aplicative şi
formative
•
Subiectivism, inconsecvenţă şi rigiditate în demersul didactic
•
Preluarea tensiunilor societăţii în mediul şcolar
•
Comunicarea insuficientă între părinţi şi şcoală
•
Rata absenteismului în creştere şi abandonul şcolar datorat migraţiei părinţilor
•
Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi lucrează în străinătate
•
Inconsecvenţa legislativă în domeniul educaţiei
•
Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a tinerilor
•
Populaţie şcolară provenită din familii cu venituri mici
•
Lipsa bazei materiale moderne în funcţie de cerinţele educaţionale
•
Imposibilitatea realizării activităţilor de laborator,instruire practică si TIC pe grupe
•
Lipsa motivaţiei reale pentru studiu şi pregătire în meserie
•
Imposibilitatea stimulării, recompensării performanţelor
•
Scăderea numărului elevilor şcolarizaţi
•
Reorientarea profesională a tinerilor şi părinţilor spre alte domenii
MĂSURI:
Utilizarea în mai mare măsură a învăţării centrate pe elev.
Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevi.
Continuarea participării profesorilor la cursurile de formare şi de perfecţionare.
Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare,nevoilor,
abilităţilor şi gradului de motivare al fiecărui elev.
 Stabilirea unui program riguros de desfaşurare a lecţiilor în sistem AEL.
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea
motivaţiei învăţării.
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unui număr mai mare de elevi cu
pregătire iniţială mai bună.
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Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activitatea şcolii, în vederea scăderii
absenteismului, prevenirii abandonului şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare.

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE
PUNCTE TARI:
 Dispune de 37 săli de clasă şi 10 cabinete şcolare şi laboratoare, 7 ateliere şcolare, o sală
 de sport şi un teren sportiv, internat, bibliotecă , sala de lectura şi 2 depozite de carte.
 Baza materială din atelierele de mecanică permite desfaşurarea în bune condiţii a instruirii
 Practice pentru formarea competentelor initiale.
 Existenţa cabinetelor de motoare termice, mecatronica, maşini electrice, electronică, limba
 română, geografie, fizică, chimie, matematică, istorie, limbi moderne.
 Biblioteca şcolii este dotată cu un numar de peste 27000 de volume şi colecţii de reviste şi
 ziare, sală de lectură şi două depozite de carte anexa 13.
 Dispune de două laboratoare de informatică şi un laborator AEL, conectate la INTERNET.
 Modernizarea cabinetelor de motoare termice şi maşini electrice si dotarea acestora cu
 videoproiectoare şi laptopuri.
 Existenta cabinetului de mecatronica dotat cu 26 de calculatoare, videoproiector, laptop si
imprimanta multifunctionala.
 Cabinet fonic prevazut cu 28 statii de lucru pentru elevi, statie pentru profesor, tabla magnetica ,
videoproiector.
 SALON COAFOR prevazut cu:scaune pliante in valoare de lei – 25 bucăţi, caseta mobilă
1.934 lei-3 bucăţi; raft cu compartimente 1.027 lei-1 bucăta; dulap haine
996 lei-1 bucătă;
raft mibil cu 3 sertare
434 lei-1 bucată; cuier
545 lei-1bucată, caseta mobile
644 lei3 bucati, raft compartimentat 1.827 lei-1 bucata, scune pt.coafor
1.187 lei -3 bucati
 SALA BIBLIOTECA INTERNAT
 calculator in valoare de 2485 lei -1 bucata
 Corp biblioteca in valoare de 2800 lei
-2 bucati
 corp biblioteca cu usi 4300 lei
- 2 bucati
 Birou lectura 2900 lei
-1 bucata
 Masa lectura 8 persoane 2700 lei
-1 bucata
 Corp baza depozitare 3800 lei
- 2 bucati
 Dulap depozitare in dooua usi 3600 lei
-1 bucata
 Videoproiector
-1 bucata
 Jaluzele Sali lectura 1105 lei
- 6 bucati
 Pentru ATELIERUL SCOLII sunt achiziionate următoarele mijloace fixe;
-25 calculatoare de birou pentru dotarea unei săli de clasă
-5 truse scule
-2 bucăţi servantă mobilă 7 sertare cu module scule ,pentru ateliere,
-10 truse scule electriceni
-5 bucati Banc de lucru fix cu sertare si scule in module,
-2 bucati Servanta Mobila cu 7 sertare cu module scule,
 LABORATOR M.E.E
in valoare de 23.495 lei
 Multimetru
24 bucati
 surse alimentare
10 bucati
 Osciloscop
3 bucata
 Sursa D C 1-30V
24 bucati
 pistol de lipit
25 bucati
 Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mobilierului şi autovehiculelor din dotare
se execută în cadrul orelor de pregatire practică , pe baza documentaţiei întocmite în şcoală.
PUNCTE SLABE:
 Lipsa unei dotări moderne a laboratoarelor și atelierelor tehnologice.
 Aparatura şi echipamentele din dotarea cabinetelor de motoare termice, chimie, biologie,
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fizică, este veche şi într-o stare avansată de uzură (dovezi: fişele de gestiune).
 Lipsa manualelor, materialelor didactice şi dotării atelierelor pentru disciplinele de
specialitate din domeniile mecatronică, transporturi.
 Lipsa unei săli de sport corespunzatoare standardelor actuale.
În baza celor constatate, s-au formulat şi stabilit următoarele măsuri prioritare:
MĂSURI:
 Innoirea fondului de carte a bibliotecii în special cu literatură de specialitate;
 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii.
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a atelierelor de instruire practică;
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a laboratoarelor si cabinetelor
REZULTATELE ELEVILOR
PUNCTE TARI:

în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au
obţinut rezultate bune la nivel judeţean şi naţional ,

promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii trei
ani a fost 100%;

implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (ex: derularea programului internaţional
Eco-şcoala, programul „Tineri adaptaţi pentru o societate deschisă”, „Aurul verde”),;

la liceu zi teoretie, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut,
între 2-3%;

Numar mare de absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal;
PUNCTE SLABE:
absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu (sursa:
evidenţele şcolii privind absenţele);
 numeroase medii la purtare sub 8 , datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate,
conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare.
 promovabilitatea la examenele de bacalaureat anul trecut a fost sub 30%
 slabă motivaţie a elevilor pentru propria formare, demonstrată şi prin prezenţa redusă a acestora
la pregătirile suplimentare pentru examenul de bacalaureat


În baza celor constatate, s-au formulat şi stabilit următoarele măsuri prioritare:
MĂSURI:
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea
scăderiiabsenteismului si prevenirii abandonului;
 Continuarea atragerii elevilor în activităţi extracurriculare şi proiecte educaţionale
 Asigurarea sprijinului material pentru elevii cu situaţie economică precară.
. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR –




PUNCTE TARI:
existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţie, Consiliul Local
pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;
78% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;
89% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de
colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei (
sursa: chestionar părinţi).
PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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PUNCTE SLABE:
25% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind cariera
oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit ( sursa : chestionar profesori).
Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala.
Implicarea insuficientă a Consiului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii
Relativa izolare a cartierului în care se află unitatea şcolară faţă de zona culturală a oraşului;

Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor s-a materializat prin:
Lectii deschise la dirigentie:



Proiecții în viitor

 Adaptarea la cerințele pieții
 Şi eu pot să-mi depăşesc limitele!
REFERATE:
 Aspecte motivaționale în orientarea
 Față în față cu viitorul
 Rețeta succesului
 Diminuarea eșecului școlar

profesională a adolescenților

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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1.2.2.3. ANALIZA SWOT
Menirea firească a şcolii nu e să dea învăţătura,ci să deştepte,cultivând destoiniciile intelectuale
in inima copilului,trebuinta de a invata toata viata…
Calitatea educatiei se refera la identificarea acelor dimensiuni ale procesului didactic, a
conţinuturilor învăţării şi a calităţilor agenţilor educaţionali care să sprijine învăţarea tuturor
categoriilor de elevi,sa asigure succesul,sa faca sistemul deschis,flexibil,eficient si afectiv.
Având ca scop educaţia bazată pe un învăţământ centrat pe elev ,cadrele didactice din colegiul
noastru au facut eforturi considerabile pentru realizarea acestor obiective.

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1.Incadrarea cu personal didactic calificat la
toate disciplinele cuprinse in planurile de
invatamant.
2.Resursele material existente in scoala sunt
integrate de catre cadrele didactice in lectii in
proportie sporita.
3.Folosirea unor strategii moderne de predare –
invatare pentru a raspunde stilurilor de invatare
individuala , abilitatilor si motivarii fiecarui
elev.
4.Cadre didactice bine pregatite metodic ( peste
51 % dintre profesori au gradul didactic I ), cat
si in utilizarea echipamentelor si utilajelor din
dotarea scolii.
5.Organizarea unor activitati de pregatire a
elevilor pentru concursuri scolare , olimpiade
precum si pentru examene.
6.Elaborarea curriculum-ului la decizia scolii si
a celui in dezvoltare locala.
7.Diversificarea ofertei educationale prin
introducerea de noi specializari si noi nivele de
invatamant
8.Dezvoltarea de parteneriate educationale
interne si externe.
9.Valorificarea interesului local pentru
integrarea scolii in comunitate.
10.Modernizarea bazei materiale a scolii..
11.Organizarea si derularea de activitati
extracuriculare de interes pentru elevi

1.Resurse financiare scazute.
2.Peste 40 % din elevi
manifesta dezinteres fata de
invatamant in general.
3.Programe scolare incarcate
si ritm lent de invatare pentru
marea majoritate a elevilor.
4.Nivelul scazut de pregatire
a elevilor proveniti din
gimnaziu,mai ales din mediul
rural
5.Aplicarea de catre un numar
relativ mic de cadre didactice
a invatarii centrate pe elev.
6.Sustinere slaba din partea
parintilor.
7.Lipsa dotarii
corespunzatoare moderne a
laboratoarelor tehnologice.
8.O parte din baza materiala
este uzata moral si fizic.
9.Slaba informare a elevilor
din clasa a VIII a, referitor la
posibilitatile de continuare a
studiilor.
10.Mediatizarea insuficienta a
performantelor scolare pentru
a atrage elevii foarte buni

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

RESURSE
STRATEGICE
•
Profesori
formaţi prin mai
multe stagii de
formare
•
Proiecte
naţionale şi
internaţionale
•
Cadre
didactice interesate
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OPORTUNITATI

AMENINTARI

ŢINTE STRATEGICE

1.Amplasarea scolii intr-un cartier cu
populatie mare.
2.Existenta programelor de formare a
cadrelor didactice propuse de M.E.N.,de
Universitatea ,,Stefan Cel Mare” Suceava
si C.C.D.
3.Colaborarea cu mass-media
,dezvoltarea de parteneriate in vederea
popularizarii rezultatelor elevilor.
4.Existenta mijloacelor moderne de
comunicare si informare
5.Dezvoltarea unor relatii de colaborare
cu tari din UE (Polonia, Italia)
6.Valorificarea valentelor parteneriatelor
cu diferiti agenti economici,cu scolile
gimnaziale vecine ,cu scolile gimnaziale
din comunele apropiate si cu unitatile de
invatamant superior din
Suceava,Iasi,Cluj.
7.Popularizarea rezultatelor scolare in
oferta educationala,diversificarea
acesteia si prezentarea oportunitatilor de
viitor pentru specializarile incluse in
oferta.
8.Posibilitatea accesarii de fonduri prin
programe comunitare,fonduri structurale
pentru dezvoltarea bazei
materiale(laboratoare,materiale
didactice,auxiliare curriculare)
Existența fondurilor europene destinate
mobilităţii internaţionale în formarea
profesională a cadrelor didactice şi a
elevilordin învăţământul profesional şi
ethnic ( ERASMUS +).

1.Procent mare de elevi lasati
singuri sau in grija bunicilor,
deoarece parintii lucreaza in
strainatate.
2.Motivarea slaba a cadrelor
didactice.
Lipsa resurselor pentru burse
si recompense pentru elevii si
cadrele didactice cu
performante deosebite.
3.Scaderea ponderii unor
domenii de activitate.
4.Instabilitate economica,
cresterea ratei somajului.
5.Lipsa de resurse financiare
a familiilor elevilor,in special
a celor proveniti din mediul
rural
6.Dezinteresul manifestat de
o parte din parinti fata de
scoala.
7.Lipsa unor manuale de
specialitate de pe
piata.Manuale scumpe pentru
elevii din clasele a XI a si a
XIIa
8. Scăderea populaţiei cu
vârsta cuprinsă între 15-18
ani cu 34,7% în anul 2025,
raportat la anul 2005.

Creşterea ponderii
utilizării metodelor activ –
participative prin formarea
profesorilor
Cresterea numarului de
cadre didactice care
folosesc metode adecvate
stilului individual de
invatare
Includerea in oferta
educationala a calificarilor
din domeniul prioritar (
scoala profesionala de 3
ani – nivel de calificare 3si
liceu tehnologic nivel 4 )

PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII

Cresterea numarului de
proiecte educationale si
a numarului de elevi si
profesori participanti la
proiecte
Promovarea principiilor
incluzive de către
personalul şcolii până în
2020
Asigurarea condiţiilor
optime de desfãşurare a
procesului instructiveducativ
Cresterea numarului de
parinti care participa la
luarea deciziilor la nivel
de organizatie
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1.2.2.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTATE
REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din
criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă,
productivitate şi coeziune socială.
Învăţământul profesional şi tehnic, a fost restructurat,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 obiectivelor propuse de către Uniunea Europeană şi necesare
integrării ţării noastre în marea familie europeană. O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei,presupune 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 integrarea socio-profesională la nivel local, judeţean, regional, naţional şi, de ce nu , european.
Pentru realizarea acestor deziderate, şcoala noastră şi-a propus un PROGRAM DE MĂSURI care vizează:
Reducerea abandonului şcolar anual cu minim 3-4% şi acordarea unui sprijin constant elevilor cu probleme deosebite pentru integrarea rapidă în
colectivitate.
Generalizarea învăţării centrate pe elev şi aplicarea noilor metode de predare- învăţare, în 90 din activităţile instructiv – educative ale şcolii.
Dezvoltarea reţelei de orientare şcolară şi consiliere şi creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor.
Stimularea formării continue a personalului şcolii şi implicarea permanentă a acestuia în activităţi de perfecţionare pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii
didactice.
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţti de lucru in echipe de elaborare de proiecte şi programe.
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene.
Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare, informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, scăderea
costurilor pentru cazare, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoala
Redimensionarea managementului şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale naţionale, la cerinţele societăţii şi la standardele europene
pentru promovarea imaginii şcolii şi reprezentarea intereselor acesteia in raport cu programele actuale şi de perspectivă propuse.
Extinderea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea locurilor de instruire practică pentru fiecare elev şi încadrarea acestora în producţie.
Pregătirea pentru performanţă la toate disciplinele de învăţământ cu deplasarea accentului de la asimilarea de informaţii nerelevante spre demersuri
formative.
Continuarea modernizării spaţiilor destinate desfăşurării orelor de specialitate.
Preocuparea permanentă pentru obţinerea performanţelor prin participarea elevilor şcolii la olimpiade şi concursuri şcolare.
Facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui elev, formarea capacităţii şi motivaţiei proprii învăţării permanente, cultivând expresivitatea şi sensibilitatea
elevilor în scopul împlinirii personale şi al promovării unei vieţi sociale de calitate.
Atragerea reprezentanţilor comunităţii în procesul de identificare a soluţiilor la problemele cu care se confruntă şcoala.
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 Furnizarea către părinţi a ideii de siguranţă că, copiii lor trăiesc şi muncesc intr-un cadru sigur, învaţă să coopereze liber, sunt pregătiţi să participe la
schimbarea de ansamblu a societăţii şi la propria evoluţie profesională, sunt capabili să formuleze şi să rezolve probleme pe baza relaţionării cunoştinţelor
din diferite domenii.
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( PRIORITATI SI OBIECTIVE)
PRIORITATEA I: STIMULAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN IMPLEMENTAREA UNUI CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENŢE
O1. .Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor, creşterea performanţelor şi reducerea absenteismului.
PRIORITATEA II : DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE IN VEDEREA REALIZARII IN MOD OBIECIV ȘI REAL A TRANZIȚIEI
DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII
O.1. Dezvoltarea de parteneriate sociale active cu alte unităţi şcolare, autorităţile publice locale şi parteneri sociali (agenţi economici, patronate)
O.2.Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin creşterea eficienţei şi a competitivităţii calificărilor de nivel 3 si 4 pe pieţele
muncii şi dobândirea de noi abilităţi profesionale
O3.Participarea organizatiei la proiecte educationale dezvoltate la nivelul scolii, al comunitatii locale, la nivel national si european
PRIORITATEA III : IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR CALITĂȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE
CALITATE ȘI A FLEXIBILITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE
O1. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale
O 2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
O3: Implementarea conceptului de învățământ profesional dual (în conformitate cu prevederile OUG 81/2016)
O 4. Autorizarea unei noi specializari pentru anul 2018-2019-ORGANIZOTOR BANQUETING NIVEL 4 si acreditarea specializarii TEHNICIAN IN
ACTIVITATI ECONOMICE NIVEL 4
PRIORITATEA IV: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE
O.1.Implicarea elevilor si a parintilor la luarea deciziilor la nivel de organizatie
PRIORITATEA V: DEZVOLTAREA INSTRUIRII NONFORMALE PRIN ACTIVITATI EXTRASCOLARE
O1.Asigurarea unei educații de calitate prin promovarea valorilor educației nonformale
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PRIORITATEA VI: UTILIZAREA ȘI EXPLOATAREA RAȚIONALĂ ȘI OBIECTIVĂ A RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE ÎN
PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
O1: Bază materială adaptată noului curriculum
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PARTEA a- 3-a ---PLAN OPERAŢIONAL
3.1. PLAN OPERAŢIONAL PENTRU ANUL 2019-2020
PRIORITATEA I ASIGURAREA EGALITATII DE SANSE ÎN FORMAREA INITIALA
OBIECTIVE:
 Asigurarea conditiilor de dezvoltare personala si profesionala a elevilor.
 Promovarea educatiei incluzive si asigurarea sanselor egale.
ŢINTA:
 Cresterea cu 10% a absolventilor de liceu tehnologic si teoretic, care promoveaza bacalaureatul în 2020 fata de 2019
 Cresterea cu 20% a nivelului performantei elevilor în anul 2020 fata de 2019
 Promovarea principiilor incluzive de catre personalul scolii pe tot parcursul anului scolar 2019-2020
CONTEXT:Din analiza interna efectuata se constata ca la .C.T. ,,ALEXANDRU IOAN CUZA,, SUCEAVA. au acces elevi ce provin în deosebi din mediul
rural, baieti si fete, cu apartenenta etnica si religioasa diferita. Elevii cu nevoi speciale au fost identificati si s-au elaborat programe de intergrare scolara.
Cadrele didactice din scoala sunt preocupate de aplicarea metodelor de învatare centrata pe elev si integrarea elevilor cu nevoi speciale.
Elevii nu-şi cunosc propriul stil de învăţare, lucru reflectat şi în rezultatele şcolare

Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie
să se întâmple?)
1.1. Identificarea elevilor cu
nevoi speciale

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

1.2.Stabilirea nivelului de
pregătire al elevilor prin
intermediul testării inițiale

Aplicarea testelor inițiale la
toate clasele și disciplinele
-realizarea rapoartelor
specific la nivelul fiecărei
comisii în termenul stabilit

Numarul de elevi care au
nevoie de adaptare
curriculara

Data până la
care vor fi
finalizate
15 octombrie
2019

Persoana/
persoane
responsabile
Dirigintii

Parteneri:

Monitorizare si
evaluare

Precondiţii şi
riscuri

Profesori de la
clasa
Secretariat

Tabele cu elevi cu
nevoi speciale

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

15 octombrie
2019

Profesorii de la Responsabilii
clase
comisiilor
Coordonator
metodice,
CEAC

Teste inițiale
portofolii profesori,
comisii metodice
planuri de
măsuri/operaționale
la nivel de comisii
metodice
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1.3.Stabilirea stilurilor de
învățare ale elevilor

1.4. Elaborarea si implementarea
strategiilor de învatare pentru a
raspunde stilurilor individuale de
învatare, nevoilor, abilitatilor si
gradului de motivare a fiecarui
elev:
-programe speciale de recuperare
pentru elevii cu nivel scazut al
pregatirii initiale,
- programe speciale de pregatire
a elevilor în vederea participarii
la concursuri si olimpiade
scolare

Elevii claselor a IX-a vor
completa chestionarele
privind identificarea
stilurilor individuale de
învatare.
La celelalte clase tabelele
vor fi reactualizate
Toti elevii identificati
prin testele initiale, vor
beneficia de programe
speciale de pregatire

Totii elevii capabili de
performanta vor beneficia
de programe de pregatire
suplimentare

15 noiembrie
2019

Dirigintii
Psihologul
scolii

Permanent

Cadre
didactice

Coordonator
CEAC

Rapoarte statistice
pe clase și la nivelul
școlii privind
stilurile de învățare

Rapoarte statistice
pe clase și la nivelul
școlii privind elevii
capabili de
preformanta
Sefii
comisiilor
metodice
Programe de
pregatire
suplimentare

PRIORITATEA II. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE INDIVIDUALĂ A ELEVILOR PRECUM ŞI A CELOR
PRIVIND CARIERA
OBIECTIVE
 Sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;
 Promovarea sănătăţii şi a stării de bine;
 Dezvoltarea personală a elevului;
 Sprijinirea elevilor în luarea deciziei privind cariera, corelând aspiraţiile personale cu nevoile pieţei din judeţul.
ŢINTE:
 Elaborarea unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi orientare (2 materiale auxiliare/ an pentru activitatea
diriginţilor
 Pregătirea a cel puţin 6 profesori ca formatori pentru educaţia adulţilor.
 Asigurarea funcţionării cabinetului de consiliere psihopedagogică prin susţinerea acestuia (acces nelimitat la internet, comunicare liberă)
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 Accesul fiecărui elev la consiliere;
CONTEXT: Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri şcolare, de comportamente
delincvente sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se facă mai mult în această direcţie. Profesorul diriginte, în
general, nu este abilitat pentru consilierea educaţională şi orientarea elevului şi nu are competenţe în consilierea de criză. Aceste activităţi reprezintă domenii de
intervenţie ce ţin strict de competenţa psihopedagogului. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Elaborarea unor suporturi
informaţionale necesare diriginţilor în
activitatea de consiliere şi orientare

Realizarea a 2 materiale
auxiliare / an pentru
activitatea diriginţilor.

Schimburi de experienţă

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

Colectarea informaţiilor privind
inserţia socio-profesională a
absolvenţilor şcolii şi întocmirea unor
rapoarte
Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor
de informare, orientare şi consiliere
privind cariera

Dezvoltarea aptitudinilor şi
competenţelor necesare pentru a face

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

Abilităţi cheie dezvoltate la
elevi şi competenţe tehnice

Data până
la care vor
fi
finalizate
Iunie 2020

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri:

Monitorizare
si evaluare

Consilierul
educativ

AJOFM,
Fundații și
organizații nonprofit

2 materiale
auxiliare / an
pentru
activitatea
diriginţilor

Semestrial

Consilierul
educativ ,
diriginţi
Diriginţii Membrii
CEA

Primăria,AJOF
M, agenţi
economici
AJOFM,

Anual

Sfârşitul
anului
şcolar
Câte două
activităţi pe
semestru
până în
2020

Pe tot
parcursul

Echipa
managerială
Consilier educativ
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele didactice

Psiholog
Agenţii
economici
parteneri

Echipa
managerială

ISJ Suceava

Program
psiholog

Simulari
interviuri
„Bursa
locurilor de
muncă”
Oferta
educationala

Precondiţii şi
riscuri

Dificultatea
monitorizarii
elevilor dupa
absolvire
Respectarea
cadrului legal
privind activitatea
CJAPP şi a
instituţiilor
subordonate.
Numarul mic de
consilieri
specializaţi
Desfăşurarea unor
programe coerente
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faţă schimbărilor viitoare pe plan
personal şi profesional.

dobândite de către aceştia,
corespunzător S.P.P.
Minim 47% din absolvenţi
sunt inseraţi cu succes pe
piaţa muncii

anului
scolar

Responsabilii
comisiilor
metodice
Consilier educativ
Dirigintii

Agenţi
economici
AJOFM
Comitetul de
părinţi

Baza de date cu
schimbările
sociale,
economice,
politice, şi
tehnologice în
stilul de viaţă şi
tipurile de
profesii de pe
piaţa muncii

de OSP la nivelul
fiecărei şcoli.
Lipsa de
indicatori/metode
pentru a urmări
inserţia pe piaţa
muncii a
absolvenţilor.

PRIORITATEA II. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE INDIVIDUALĂ A ELEVILOR PRECUM ŞI A CELOR
PRIVIND CARIERA
OBIECTIV
 Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate,ed. civică,ed. antreprenorială, sport, estetică, tehnologică, etc.)
ŢINTE:
 Asigurarea printr-un conţinut adecvat a educaţiei complementare pentru creşterea capacităţii de adaptare permanentă în condiţii variate de mediu
socio-profesional şi pentru refacerea coeziunii sociale prin efectuatea a cel putin o activitate bilunar:
CONTEXT: Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul
decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi
cea comportamentală. Susţinerea acelor politici educaţionale extraşcolare şi extracurriculare care, prin completarea programelor şcolare aprobate, trebuie să asigure:Educaţia
pentru sănătate;Educaţia civică;Educaţia cultural artistică şi ştiinţifică;Educaţia ecologică;Educaţia prin sport;Educaţia rutieră;Educaţia pentru dezvoltarea durabilă
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Elaborarea planului de activităţi
educative curriculare şi
extracurriculare de către echipe
interdisciplinare la nivelul unităţii de
învăţământ
Proiectarea activităţilor extraşcolare ca
modalitate eficientă de realizare a
feedback-ului activităţii didactice
derulate la clasă

Planul de activitati
educative curriculare şi
extracurriculare
2.Întruniri de diseminare şi
schimburi de experienţă

Data până
la care vor
fi
finalizate
Septembrie
2019

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri:

Consilier
educativ

Consiliul
elevilor

Dirigintii

Comitetul de
părinţi

Monitorizare
si evaluare

Precondiţii şi
riscuri

Plan de
activitati

Aplicarea cadrului
legal, precum şi a
documentelor UE
privind formarea
profesională iniţială
Existenţa unui
program de acţiuni
concret.
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Organizarea de întrunire de diseminare
şi schimburi de experienţă în domeniul
activităţii educative curriculare şi
extracurriculare la nivel regional;
Organizarea de concursuri de proiecte
educative curriculare şi
extracurriculare

Bilunar
2 concursuri de proiecte
educative curriculare şi
extracurriculare

Asigurarea
parteneriatului cu
alţi factori din zonă

Cadre didactice

Aprilie
2020

PRIORITATEA III. DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – COMUNITATE LOCALĂ – AGENŢI ECONOMICI. REŢELE DE
COLABORARE
OBIECTIVE
 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 naţional şi internaţional.
ŢINTA:
 Stabilirea unei noi strategii a Colegiului Tehnic “ALEXANDRU IOAN CUZA”SUCEAVA privind colaborarea cu partenerii;
 Recunoaşterea Colegiului Tehnic“ALEXANDRU IOAN CUZA” ca şi participant (partener) important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal
calificat în domeniile : mecanic, electric, servicii;
 Creşterea prestigiului Colegiului Tehnic “ALEXANDRU IOAN CUZA” şi prin relaţii de colaborare (parteneriat) pe plan naţional şi internaţional
CONTEXT:
Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică; Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de
practică; Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii; Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca partener
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
obiectivului: (ce anume trebuie să (măsurabile)
se întâmple?)
Organizarea de dezbateri cu
partenerii pentru ca aceştia să
identifice ei înşişi modalităţile prin
care pot sprijini şcoala

Asigurarea locurilor de
practică

Data
până la
care vor fi
finalizate
Octombrie
2019

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri:

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii”

Agenţi
economici,
Camera de
Comerţ şi
Industrie

Monitorizare
si evaluare

Precondiţii şi
riscuri

Dezinteresul unor
angajatorilor faţă de
investiţiile în formarea
resurselor umane
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Identificarea de noi parteneri şi
obţinerea acordului acestora pentru
a participa activ la buna consiliere
şi pregătire a elevilor
Atragerea în parteneriat a agenţilor
economici care să fie dispuşi să
aloce timp, bani şi resurse umane
pentru activităţile de parteneriat
Organizarea unor acţiuni şi
seminarii între cadrele didactice şi
angajatorii locali

Realizarea a cel puţin 12
protocoale (parteneriate,
contracte)

mai 2020

Locuri de muncă pentru
elevi, burse

iulie2020

Analiza răspunsurilor la
chestionarele aplicate
agenţilor economici ( 20)

Martie
2020

Analiza desfăşurării practicii
comasate la agenţii economici

- fişele de evaluare a
practicii comasate să
răspundă în proporţie de
90% competenţelor ce
trebuie atinse prin
standarde

IUNIEIULIE
2020

Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii
Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii
Directorii
Membrii ariei
curriculare
“Tehnologii
Directorii
Coordonatori
stagii de
practică

Agenţii
economici
Instituţii ONGuri
Agenţii
economici
Instituţii ONGuri
Agenţii
economici
Instituţii ONGuri
agenţii
economici
implicaţi

Parteneriate
incheiate

Realizarea
parteneriatului la
nivelul fiecărei unităţi
şcolare

Convenţii de
colaborare

Realizarea
parteneriatului la
nivelul fiecărei unităţi
şcolare

Analiza
chestionarelor
aplicate
Convenţii de
colaborare

Realizarea
parteneriatului la
nivelul fiecărei unităţi
şcolare

PRIORITATEA IV :PREVENIREA ŞI REDUCEREA ABANDONULUI ŞCOLAR
OBIECTIV: Elaborarea unei strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu menirea de a asigura celor care intră în şcoală o calificare la nivel 3 (cel puţin).
ŢINTE:
 Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii până la nivelul 3, la 2,5% până în 2020
 Creșterea încrederii elevilor în șansele lor de reușită, prin desfășurarea proiectului ROSE
 Înscrierea la examenul de bacalaureat a cel puțin 60% din elevii admişi anual în clasa a IX a (în anul 2016)
CONTEXT:Rata de abandon şcolar se prezintă la cote nedorite (6 % elevi plecaţi din şcoală din diferite motive). Se impune un sprijin activ pentru structura de
tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze, ţinând cont de capacităţile elevului si de oferta educaţionala ce i se potriveşte şi care
sunt orientările înregistrate pe piaţa muncii.
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să se
întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Identificarea elevilor care prezintă
riscul abandonului şcolar

Monitorizarea prezenţei la programul
şcolar al elevilor

Stabilirea nominală a elevilor
din clasele a IX-a şi a X-a
care prezintă pericolul de
abandon din diferite motive
(probleme materiale şi
financiare, dezinteresul
elevului pentru învăţătură,
lipsa supravegherii părinţilor,
etc.)
Scăderea numărului de
absenţe nemotivate

Consiliere specială pentru elevii care
prezintă riscul abandonului şcolar

Rezolvarea cazurilor care
necesită asemenea intervenţii

Parteneriat încheiat cu Poliţia de
Proximitate

Rezolvarea cazurilor care
necesită intervenţia şi a
Poliţiei de Proximitate
Încheierea de parteneriate (în
formă scrisă) cu părinţii
elevilor

Parteneriat cu părinţii elevilor

Data până
la care vor
fi
finalizate
Semestrul I
2019- 2020

Persoana/
persoane
responsabile

Parteneri:

Monitorizare
si evaluare

Precondiţii şi riscuri

Director adjunct
Consilierul
educativ
Diriginții

prof. psiholog

Program
psiholog

Respectarea cadrului
juridic privind
asigurarea egalităţii de
şanse in formarea iniţiala
pentru reducerea
gradului de părăsire
timpurie a şcolii

Lunar pana
in Iunie
2020
Lunar pana
in Iunie
2020
Octombrie
2019

Directorii
Consilierul
educativ Diriginții
Psihologul scolii

Diriginţii
,Părinţii

Statistici
secretariat

Diriginţii
,Părinţii

Program
psiholog

Directorii
Consilierul
educativ Diriginții
Directorii
Consilierul
educativ Diriginții

Poliţia de
Proximitate

Parteneriate
incheiate

Diriginţii
,Părinţii

Protocoale de
colaborare

Octombrie
2019

Numărul mic de consilieri
şi lipsa de interes a
părinţilor pentru activităţi
de tipul ”consilierea
părinţilor”.
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PRIORITATEA V CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE ŞI SPECIFICE. CREŞTEREA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢII DE PREDAREÎNVĂŢARE
OBIECTIVE:
 Dezvoltarea competenţelor specifice de comunicare, dezvoltarea gândirii critice (creatoare), abilităţi antreprenoriale şi manageriale
 Dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor manageriale a timpului şi de management de proiect, conduită civică .
ŢINTA:
 Cel puţin 80% dintre absolvenţii Colegiului vor obţine un loc de muncă în primul an de absolvire;
 Ponderea elevilor prezentaţi care au promovat examenele de finalizare a cursurilor (examen de bacalaureat, atestat, examen de absolvire) va fi de cel
puţin 50%- examen de bacalaureat şi 95% examen de absolvire
CONTEXT:În condiţiile în care puţine firme din România investesc în formarea continuă a angajaţilor, revine sistemului de învăţământ sarcina de a forma
abilităţi generale ale elevilor. Acestea devin tot mai importante pentru obţinerea de locuri de muncă dar mai ales pentru păstrarea lor. Majoritatea firmelor caută
să angajeze personal cu respectivele abilităţi deja formate
Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate
Decembrie
2019

Evaluarea cerinţelor agenților economici
privind abilităţile și deprinderile practice
ale absolvenţilor (potenţiali angajaţi)

Răspunsuri de la cel puţin 10
firme

Participarea profesorilor la Consilii
Profesorale, şedinţe de catedră având ca
temă prezentarea curriculelor şcolare
precum şi a cerinţelor firmelor privind
abilităţile specifice cerute
Participarea elevilor la concursurile
şcolare faza locală, judeţeană şi
naţională

Cunoaşterea temeinică a
curriculelor pentru
calificările profesionale oferite
în şcoală

PERMANEN
T

Clasarea a cel puțin 5 elevi la
faza naţională a concursurilor
şcolare

MAI 2020

Monitorizarea pregătirii elevilor pentru
examenul de absolvire şi bacalaureat

Ponderea elevilor participanţi la
sesiunile examenului de
bacalaureat, respectiv absolvire va
fi de cel puţin 85%. Procentul de
promovabilitate la examenul de
bacalaureat cel puţin 50%.
Procentul de promovabilitate la

Septembrie
2019

Persoana/
persoane
responsabile
Directorii
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii
Directorii
Responsabilii
ariilor curriculare

Parteneri:

Monitorizare si
evaluare

Agenţii economic

Chestionare
aplicate
agentilor
economici
Procese verbale

Directorii
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii
Directorii
Diriginții claselor
terminale

Cadrele didactice
Elevii

Tabele elevi,
diplome

Diriginţii claselor
terminale Elevii
Părinţii

Statistici clase
Proiecte cu ISJ
Suceava

Cadrele didactice
Elevii

Precondiţii şi
riscuri
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examenul de absolvire cel puţin
95%

Participarea personalului didactic, în
special profesori - ingineri şi economiști,
respectiv maiştri instructori la cursuri de
formare în vederea dezvoltării abilităţilor
de utilizare a tehnicii de calcul, a noilor
echipamente existente, precum şi pentru
dobândirea cunoştinţelor necesare
predării noilor tehnologii
Activităţi extraşcolare pentru dezvoltarea
abilităţilor generale

10 profesori ingineri,
economiști şi maiştri instructori
formaţi

15 septembrie
2019

Directorii
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii”

Universitatea
STEFAN CEL
MARE
SUCEAVA, CCD,
ISJ SUCEAVA
Firme de
specialitate Catedra
de informatică

Diplome

2 excursii tematice istoriegeografie; 4-5 spectacole de
teatru ; minim 1 vizită/domeniu
la firme de profil; vizită la
târguri şi expoziţii; concursuri
sportive

An școlar

Directorii
Responsabil arie
curriculară „Om
și societate”
Responsabil arie
curriculară
„Limbă și
comunicare”
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii”

Profesorii
diriginţi, Elevii ,
Agenţii economic

Tabele clase,
fotografii

PRIORITATEA VI: ADAPTAREA RESURSELOR UMANE DIN ŞCOALĂ LA CERINŢELE UNUI SISTEM MODERN DE FORMARE
PROFESIONALĂ
OBIECTIV Dezvoltarea unui program de formare continuă şi de perfecţionare a întregului personal didactic;:.
ŢINTE:
 Creşterea numărului cadrelor didactice care utilizează învăţarea centrată pe elev
 Creşterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm de 25% din total/ an şcolar
CONTEXT:Performanţa unei organizaţii depinde în mod direct de performanţa resurselor umane pe care le integrează. Schimbările accelerate introduse de
reformele în educaţie şi din mediul economic şi social fac necesară adaptarea cadrelor didactice la acestea. Stagiile de formare ale profesorilor sunt necesare în
vederea asigurării unei dimensiuni europene a procesului instructiv – educative.
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Organizarea de activităţi metodice şi
ştiinţifice

Creşterea prestigiului şcolii

Dezvoltarea unui program de formare
continuă a personalului didactic din
şcoala

Transformarea şcolii într-un
centru resursă al zonei pentru
activităţi de formare şi
perfecţionare

Data până
la care vor
fi finalizate
1 activitate
în fiecare an
școlar

Persoana/
persoane
responsabile
Director
Responsabilii ariilor
curriculare

Iunie 2020

Directorii
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii”

Actualizarea competenţelor de
specialitate prin participarea profesorilor
la examenele pentru acordarea gradelor
didactice

Număr de cadre didactice care
au
participat la examenele pentru
acordarea gradelor didactice

Anual

Promovarea şi stimularea creativităţii, a
inovaţiei şi a liberei iniţiative în procesul
de predare-învăţare

Creşterea calităţii actului
didactic

Permanent

Responsabilul cu
perfecţionarea
cadrelor didactice
prof.
Mihaela Gula
Membri CEAC

Parteneri:

Monitorizare si
evaluare

Precondiţii şi
riscuri

I.S.J. Suceava
Instituţii de
învăţământ
Agenţii economic
Cadrele didactice
din aria
curriculară
„Tehnologii”
Consiliul Local
AJOFM

Procese verbale,
materiale

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

ISJ,
Universităţi,
Profesorii
interesaţi
I.S.J.SUCEAVA
C.C.D.SUCEAV
A Cadrele
didactic

Certificate
obţinute

Procese verbale

Fise de asistente
la ore, proiecte
didactice

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

PRIORITATEA VII. PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
OBIECTIV :.Conștientizarea elevilor și părinților acestora de importanța învățământului profesional și tehnic
ŢINTE:
 Atragerea unui număr mare de elevi către învățământului profesional și tehnic;
 Creșterea prestigiului școlii;
 Consolidarea legăturii cu agenții economici;
CONTEXT:Cererea agenților economici de personal calificat.Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul IPT, imprimând redimensionarea
planului de şcolarizare şi schimbări în structura economică a zonei. Şcoala trebuie să aibă în vedere nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi
pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi. De aceea este necesară o mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel
ridicat de educaţie şi formare a viitoarei forţe de muncă

Commented [*1]:
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să
se întâmple?)
Promovarea ofertei școlii

Promovarea unei imagini pozitive a
școlii
Asigurarea diversității acțiunilor de
promovarea a școlii în comunitate și
în afara ei (participarea la târgul
educațional, vizite, articole în massmedia, site/ul școlii etc)

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Campanii de prezentare a ofertei
școlare a Colegiului Tehnic
“ALEXANDRU IOAN
CUZA”SUCEAVA, atât în școlile
din oraș, cât și în școlile din mediul
rural, din raza municipiului
-cel puțin 5 articole în mass-media
privind imaginea pozitivă a școlii
-creșterea cu 75% a opțiunilor
elevilor clasei a VIII a pentru
unitatea școlară

Data până
la care vor
fi finalizate
Mai-iunie
2020

Mai 2020

Persoana/
persoane
responsabile
Directorii
Responsabil arie
curriculară
„Tehnologii”

Directorii

Parteneri:

Monitorizare si
evaluare

Precondiţii şi
riscuri

Școlile
gimnaziale
din municipiu și
din
zona
metropolitană
Mass media

Pliante , Oferta
educationala

Modul de
realizare a
materialului de
promovare

Școlile
gimnaziale din
municipiu și din
zona metropolitan
Elevii Părinții
Școlile
gimnaziale din
municipiu și din
judet. Elevii,
Părinții

Plan de
școlarizare
Pliante,Afișe
Material specific
de promovare

Echipa manageriala
a scolii
Consiliul de
administratie

Siteul scolii

Cadrele didactice

Organizarea “Săptămânii porților
deschise” în care să se prezinte
absolvenților claselor a VIII-a,
resursele materiale și condițiile pe
care le oferă școala.
TÂRGUL MESERIILOR

Creșterea atractivității
învățământului profesional și tehnic

Aprilie 2020

Directorii Cadrele
didactice din aria
curriculară
„Tehnologii”

Participarea la “TÂRGUL
MESERIILOR’’

Iunie 2020

Directorii Cadrele
didactice din aria
curriculară
„Tehnologii”

Actualizarea permanenta paginii
Web a scolii

Pagina web a scolii va fi
actualizata cu informatii privind
examenele nationale dar si cu oferta
educationala a scolii
pentru anul scolar 2019 -2020

Luna mai
2020

Responsabil pagina
web

Material
specific de
promovare
Plan de
școlarizare
Pliante
Afișe
Material specific
de promovare

Plan de
școlarizare
Pliante,Afișe
Material specific
de promovare

Aplicarea Legii
Educaţiei
Naţionale, precum
şi a documentelor
UE privind
formarea
profesională
iniţială
Modul de
realizare a
materialului de
promovare
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3.3. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2019-2020
Nr.

Filieră

Profil

Specializare

Curent

Nr. de

Calificări

Calificări păstrate în

Calificări

clase

abandonate

2019-2020

adăugate în

2019-2020
1.

Teoretic

uman

real
2.

Tehnologică

Mecanic

Electric

Servicii
3.

4.

Scoala
profesionala

Scoala
postliceala

Filologie

X

X

Ştiinţe sociale

1

X

Ştiinţe ale naturii

1

X

Tehnician în transporturi

1

2019-2020

X
X

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

X

Tehnician în instalaţii electrice

X

Tehnician electrician electronist auto

1

X

Tehnician in activitatii economice

1

X

Mecanic

Mecanic auto

2

X

Electric

Electrician exploatare joasa tensiune dupa cl
VIII

1

X

Servicii

Frizer- coafor-manichiurist pedichiurist dupa
cl.VIII

1

X

Mecanic

Tehnician transporturi auto interne si
internationale

1

X

Obs.
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3.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC
2019-2020
Obiective

Acţiuni

I.
Diversificarea
ofertei de
formare şi
armonizarea ei
cu nevoile
identificate
individual, de
grup şi
ocazional

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

1.5. Monitorizarea eficienţei „Zilei
metodice pe discipline” prin inspecţii
de specialitate / tematice

Grup ţintă

cadre
didactice

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

Resurse
umane
- inspectori
- metodişti
- directori
- responsabili
formare

Orizont de
timp

Responsabilităţi

semestrial

- metodişti
- directori
- inspectori

cadre
didactice

- programe,
calendare,
oferte de
dezvoltare
profesională

- inspectori
şcolari
- responsabili
cercuri
pedagogice

semestrial

- metodişti
- directori
- responsabili
perfecţionare

cadre
didactice

- calendarul
perfecţionării

responsabil
perfecţionare în
şcoală

octombrie
2019

- responsabil
perfecţionare

cadre
didactice

- suporturi de
curs

- inspectori de
specialitate
- metodişti

Semestrul
II

- directori
- responsabili cu
formarea

cadre
didactice

- rapoarte
- procese
verbale

inspectori

Semestrul
II

- directori
- inspectori

Finalizare
Evaluare
Calendarul
activităţilor
metodice pe
centre suplimentare a
ofertei CCD

Calendarul
activităţilor
metodice pe
centre

calendarul
perfecţionării
suplimentare a
C.C.D.
calendarul
perfecţionării
suplimentare a
C.C.D.
- rapoarte
- procese
verbale
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Obiective

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

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

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

Grup ţintă

Resurse
materiale

Resurse
umane

Orizont de
timp
Octombrie
2019
Ianuarie
2020

Responsabilităţi

- inspectori
- metodişti

- Mapa
„succesului
didactic”

Finalizare
Evaluare

cadre
didactice

- Mapa
„Succesului
didactic”

- inspectori de
specialitate
- metodişti

cadre
didactice

- revista şcolii

- colectiv de
redacţie

trimestrial

- inspectori

- gradul de
solicitare al
revistei

directori

- calendarul
activităţilor

inspectori

semestrial

inspectori

- analiza
chestionarelor

cadre
didactice

- calendarul
activităţilor de
perfecţionare

inspectorul de
dezvoltare
profesională

Septembrie
2019

responsabilităţi
perfecţionare

- gradul de
înscriere la ex.
de grad

metodişti

- baze de date
pentru grade
didactice

inspectorii de
specialitate

septembrie
octombrie
2019

- inspectorii de
specialitate
- resp. cu
formarea continuă

- baza de date
pentru grade
didactice

cadre
didactice
cadre
didactice
inspectori de
specialitate
Resp. cu
perfecţionarea

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

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

octombrie
noiembrie
2019
Nov-dec
2019
iunie 2020
septembrie
octombrie
2019
lunar

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

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

Acţiuni
2.7. Monitorizarea parcurgerii
etapelor în perfecţionarea periodică

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

2.8. Organizarea grupelor pentru
participarea la modulele de formare
continuă în cadrul perfecţionării
periodice pentru ofertanţii locali de
programe acreditaţi
3.1. Monitorizarea realizării zilei
metodice a stagiarului pe comisii
metodice
3.2. Identificarea necesarului şi a
posibilităţilor organizării tutoriatului
în sprijinul cadrelor didactice
stagiare
3.3. Organizarea stagiilor de formare
/ dezvoltare pentru cadrele didactice
necalificate

Grup ţintă

Resurse
materiale

Resurse
umane
inspectorul
şcolar cu
dezvoltarea
profesională

Responsabilităţi

Finalizare
Evaluare

periodic

- responsabilul
activităţilor de
formare

- baza de date
pentru grade
didactice

- responsabilul
activităţilor de
formare
- directori

- grad de
solicitare a
programelor

inspector
dezvoltare
profesională

- analiza de
nevoi de
formare

responsabil
perfecţionare

- analiza de
nevoi de
formare

- inspector
dezvoltare
profesională

- testare
periodică

Orizont de
timp

responsabil
perfecţionare

- baza de date
pentru grade
didactice

directori
inspectori
cadre
didactice

programe de
formare

inspectorul
şcolar cu
dezvoltarea
profesională

Semestrul
II

cadre
didactice
stagiare

program de
formare /
dezvoltare

- inspectori
şcolari
- responsabil
perfecţionare

lunar

cadre
didactice
stagiare şi cu
experienţă

program de
formare /
dezvoltare

responsabil
perfecţionare

mentori de
formare
iniţială

programe de
formare /
dezvoltare

inspector
dezvoltare
profesională

octombrie
noiembrie
2019

Semestrul I

Responsabil cu perfecţionarea,
prof. Mihaela Gula
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3.5. PLANUL OPERAȚIONAL -ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
N
r.cr
t.

Direcții de
activitate

Obiective specifice

- Asigurarea cadrului legislativ
specific activităţii educative şcolare şi
extraşcolare

1.

Organizarea și
coordonarea
activității
educative

Activități

Ședința
Consiliul
profesoral

Termen de
realizare

Octombrie
2019

Strategii de
realizare

Informarea diriginților
cu privire la art. 57 alin.
(4) din Legea educației
naționale nr. 1/2011,

- Elaborarea planului managerial al
activităţii educative şcolare şi
extraşcolare;

- Întocmirea planificărilor anuale de
activitate
şi
a
planificărilor
calendaristice;

Ședințe
Comisiei
diriginților

ale

Şedinţa de
constituire a
Elaborarea
calendarului
activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare
–
stabilirea
responsabilităţilor;

Consiliul Şcolar al
Elevilor

15.10 2019

30.10.2019

Informarea elevilor cu
privire la Regulamentul
de organizare si
funcționare a
Consiliului Național al
Elevilor
care reglementează
modul de funcţionare al
Consiliului Şcolar al
Elevilor şi a modului de
organizare a alegerilor
pentru Consiliul
Elevilor,ordinul MECS
nr. 5231/2015

Indicatori

Întocmirea
în
proporție de 90% a
planificărilor,
a
tematicii
întâlnirilor
cu
părinții
și
a
planului
de
activități
extracurriculare
până la data de
10.10.2019

Participarea unui
număr de cel puţin
15 elevi la alegerile
pentru
Consiliul
Școlar al Elevilor
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- Organizarea alegerilor pentru Consiliul
Şcolar al Elevilor,responsabilizarea
elevilor, motivarea pentru inițiativă și
dinamizarea consiliului elevilor;

- Structurarea activităţii educative
şcolare şi extraşcolare în funcţie de
priorităţile din educaţie la nivel local,
judeteţean şi naţional.

2.

Aplicarea
programelor
consiliere
orientare

Orele
orientare
consiliere

de
și

- Creşterea vizibilităţii eficienţei
educaţiei non-formale prin prevenirea
şi reducerea fenomenelor antisociale,
de abandon şcolar, absenteism şi
analfabetism.

Campanii de
prevenire
a
fenomenelor
antisociale

3.

unor

Plierea
tematicii
orelor de consiliere și
pe
Anul şcolar orientare
problemele semnalate.
2019 – 2020

- Profesionalizarea educaţiei nonformale prin dezvoltarea acesteia pe
tipuri de educaţie complementară.
Monitorizare,
consiliere,

Discuții pe marginea
noutăților legate de
activitatea dirigintelui

Demararea
29 sept. 2019 proiecte

- Desfăşurarea orelor de consiliere şi
orientare şcolară conform cerinţelor
de
și

Anul școlar
2019 – 2020

Realizarea
asistenţelor la orele de
consiliere şi orientate
şcolară
Participarea la
activitățile
de
suport

Permanent
Analiza stadiului de
îndeplinire
a

Susținerea a câte
unei activități pe
semestru în cadrul
fiecărei subcomisii
( 8 activități)

-Întocmirea în
acord cu legislaţia
în
domeniu
a
portofoliilor
diriginților
-Desfășurarea
săptămânală în acord
cu
planificările
întocmite a orelor de
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îndrumare
control

educațional
pentru părinți

și
- Întărirea statutului educaţiei nonformale ca spaţiu de dezvoltare
personală.
- Atragerea elevilor în campaniile de
prevenire a consumului de droguri și a
accidentelor rutiere;

4.

Participarea și
obținerea
de
performanțe la
concursurile
CAE N al MECS

- Diversificarea mijloacelor de
exprimare,
sensibilizare
și
conștientizare necesare unor astfel de
campanii;

programului
de
activităţi al Comisiei
Diriginţilor;

Preselecție
voluntari
Selectarea
participanţilor
pentru etapele
concursurilor
înregistrate
în
CAEN

consiliere cu elevii, a
celor
de
suport
educațional cu părinții
și lunar a activităților
extracurriculare

Înscrierea a câte
unui proiect ( la
fiecare secțiune) în
CAEN
Conform
calendarului
activităților
extrașcolare al
I.S.J. și MECS

Implicarea tuturor
profesorilor în aceste
activități în calitate de
îndrumători;

Obţinerea unui
număr de premii
sau
distincţii
comparativ cu cel
din anul anterior

- Implicarea unui număr cât mai
mare de elevi și profesori în aceste
competiții

5.

Dezvoltarea
parteneriatelor

- Încheierea de noi parteneriate cu
O.N.G.-urile care au ca domeniu de
activitate educația tinerilor
- Participarea la acțiunile inițiate de
aceste organizații nonguvernamentale

” Asociația de
Părinți
Edustart”
” Fundația
Corona”
”Asociația
Promotorii
Bucovinei”

Anul şcolar
2019 - 2020

Contactarea
organizațiilor
și
informarea acestora cu
privire
la
disponibilitatea
elevilor colegiului de
a participa la acțiuni
educative.

Semnarea de noi
parteneriate.
Implicarea unui
procent de cel puțin
55% din elevii
colegiului în aceste
acțiuni.

„Salvaţi Copiii”
-Implicarea în proiecte care să
dezvolte interesul elevilor pentru noile

Implicarea
în
proporţie de 85% a
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6.

Proiecte
și
activități
de
dezvoltare
a
noilor educații

educații ( educația ecologică, educația
cetățenească etc. )
- Sensibilizarea elevilor față de
problematica umană, față de valorile
morale și civice, a respectului pentru
natură și mediu înconjurător

Continuarea
activităților din
programul EcoȘcoala, LeAf și
S.N.A.C.

Anul școlar
2019-2020

Intensificarea
contactelor
cu
organizațiile
care
promovează astfel de
programe.

Implicarea unui
număr de 100 de
elevi în campanii
de voluntariat.

- Încurajarea activităților bazate pe
voluntariat.

7.

- Participarea cadrelor didactice la
Formarea
cadrelor didactice cursuri de formare în domeniile
în
domeniul educației nonformale și informale
desfășurate prin C.C.D.
educației
nonformale

Parcurgerea
cursurilor
din
oferta C.C.D.

Ziua educației
- Creșterea interesului
pentru activitățile educative.

9.

Evenimente
din
calendarul
activităților
educative

elevilor

- Marcarea unor zile din calendarul
activităților educative ca modalitate de
informare și de sensibilizare.

- Cunoașterea semnificației istorice
a unor evenimente din trecutul
poporului român.

elevilor colegiului
în
activităţile
Programului Eco –
Şcoala

Ziua
Combaterii
Traficului
Persoane
Ziua
Națională
României

Anul școlar
2019- 2020

Contactarea
de
formatori dispuși să
susțină
astfel
de
cursuri în școală

Derularea a câte
două cursuri anual.

5 octombrie
2019

De
18 octombrie
2019
a

1 decembrie
2019
(27

Încurajarea elevilor
în găsirea de forme
originale de marcare a
acestor evenimente

Participarea unui
număr de 100 de
elevi provenind din
clase diferite, la
fiecare activitate.
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Ziua
Siguranței
Internet

noiembrie
pe 2019)
10 februarie

Zilele
francofoniei

1
0.

Activități
pentru
timp
liber:
excursii,
vizite
tematice,tabere
școlare

- Diversificarea activității
extracurriculare prin atragerea elevilor
într-un cadru educativ în defavoarea
străzii;

2020

Ziua Mediului

Martie 2020

Istoria
unei
națiuni – națiunea
română

5 iunie 2020

Vizite

Anul școlar
2019 - 2020

18
-22
aprilie 2020

Excursii
- Implicarea elevilor in activități
educative
-Socializarea în spații și situații noi
”clase fără pereți”

Drumeții

Mai – Iunie
2020

Organizarea
unor
aplicații, vizite de
documentare, proiecte
de mare impact asupra
comunității școlare

Implicarea
în
astfel de acțiuni a
unui procent de cel
puțin 85% din
populația școlară a
colegiului

- Descoperirea unor lucruri inedite
Consilier Educativ: HUȚU Monica
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3.6. PLAN OPERAȚIONAL- CEAC 2019-2020
DOMENIUL

OBIECTIVE
SPECIFICE

ACTIVITĂȚI
/ACȚIUNI

INSTRUMENTE/
RESURSE

RESPONSABILI

MODALITĂȚI DE
EVALUARE
A OBIECTIVELOR

TERMENE

INDICATORI
DE REALIZARE

Curriculum

Adaptarea
demersurilor
didactice în vederea
asigurării calități în
educație;

Realizarea planurilo rmanageriale,
reactualizarea PAS și a planificării
privind activitățile de îndrumare,
control și evaluare

Documente
Planuri
Grafice

Directorii
Responsabili
comisii metodice
Resp.PAS

Oct.2019
permanent

Documenterealizate(planuri, PAS,
planificări)

Organizarea activităților privind
asigurarea ș ievaluarea calității

Documente
Ghiduri
Ordine
Ghiduri
Pliante
Ordine
Legi
Ghiduri
Programe
Chestionare
Standard

Directorii
Resp.CEAC

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

Oct.2019

Documentații realizate

permanent

Aplicare chestionare
Consiliu cu temă

Directorii
Comisia CEAC

Fișe de evaluare
Grafice
Rapoarte

Oct.2019

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

Fișe de asistențe
Ghiduri
metodologice

Directorii
Resp.comisii
metodice
Comisia CEAC

permanent

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

Planuri
Procese verbale
Grafice
Rapoarte de
analiză ale
catedrelor

Directorii
Responsabilii
comisiilo
rmetodice
Cadre didactice

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

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

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

Curriculum

Asigurarea calității
procesului de predareînvățare-evaluare

Directorii
Comisia CEAC

permanent

-peste 75% care didactice care
utilizează strategii didactice
variate și adaptate nevoilor
elevilor;
-utilizarea de către toate cadrele
didactice a unor instrumente
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evaluare, realizarea unei evaluări
ritmice

Realizarea unor activități de
pregătire suplimentară a elevilor
pentru examene și concursuri
școlare

Evaluarea și analiza rezultatelor
învățării, monitorizarea și
îmbunătățirea rezultatelorînvățării

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

Curriculum

Adaptarea
curriculumului la
nevoile reale de
formare ale elevilor;

Diversificarea ofertei CDS și CDL

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

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

diferite de evaluare, inclusiv a
autoevaluării și a sistemului
informatizat

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

Directorii
Resp.comisii
metodice
Cadreled
idactice

Grafice
Procese verbale
Statistici
Cataloage
Teste de evaluare
Procese verbale
catedre

permanent

Directorii
Resp.comisiimet
odice
Cadreledidactice
Prof.diriginți

Documente de
planificare și
proiectare
Grafice
Statistici

Iunie 2020

Directorii
Compartiment
secretariat
Resp.comisii
metodice
Cadre didactice

Grafice de
pregătire
Materiale de
analiză ale
catedrelor
Statistici

Conform
calendarel
or și
planificăril
or

Realizarea ăn totalitate a
documentației specifice privind
progresulșcolar al elevilor

Directorii
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadre didactice

Documente școlare
Programe școlare
planificări

Oct.2019

Creșterea numărului de discipline
opționale
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Resurse

Activitatea
educativă

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

Grafice
Planificări
Teste predictive

Directorii
Resp.comisiimet
odice
Cadreledidactice

Creșterea motivării
implicării elevilor în
propriul proces de
formare, prin
reducerea
absenteismului;

Monitorizarea frecvenței elevilor

Documente
Regulament
intern
Analize

Directorii
Prof.diriginți
Psihologul școlii

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

Acordarea burselor elevilor
Integrarea elevilor cu cerințe
educaționale speciale

Legi
Procedure
Listeelevi

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

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

Creșterea
performanței adrelor
didactice în raport de
activitatea didacticoștiințifică

Grafice
Teste
Analizarezultatelor
evaluăriiinițiale
Documenteșcolare
Cataloage
Proceseverbale
Planificări
Orar
Analiza periodic a
frecvenței

Nov.2019

Creșterea cu 75% a
număruluielevilor cu progresșcolar

permanent

-reducerea cu 50% a ratei
absenteismului
-creșterea cu 25% a gradului de
implicare al părinților

Compartiment
Contabilitate
Cadre didactice
Psihologulșcolii

Liste elevi bursieri

Oct.2019

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

Oferte cursuri,
programe
Calendare
medotodoliii

Directorii
Resp.
perfecționare
Cadrele
didactice

permanent

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

Necesar material
și mijloace
Proiectbuget

Directorii
Compartiment
contabilitate

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

permanent

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

Proiecte
Programe
Cursuri de
perfecționare
Calendare
Publicații

Responsabil cu
formareapersona
lului didactic
Cadreledidactice

Portofoliul
cadrelordidactice
Adeverințe
Diploma
Certificate
Publicații

permanent

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

Asigurarea diversității
ofertei de activități
extrașcolare

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

Planuri
managerial
Metodologii
Reglementări
Proiecte
Programe,
planificăriextrac
urriculare

Directorii
Consilieru
educativ
Profesorii
diriginți
Resp.programeși
proiecte

Proiecte
Parteneriate
Proceseverbale
Rapoarte

permanent

Asigurarea
promovăriivalorilor
educației
moral/estetice, civice
etc.

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

Proiecte
Planificări a
orelor educative
Planuri
manageriale
Documente

Consilier
educativ
Profesorii
diriginți
Psihologul
școlar

permanent

Participarea școlii la competițiile de
proiecte la nivel județean și național

Reglementări
Regulamente

Directorii
Consiliereducati
v

Procese verbale
Rapoarte
Ore de dirigenție
Activități
extrașcolare
Documentații
specifice
Documentații
specific proiectelor

Diversificarea
activității de
informare și
consiliere a elevilor
privind cariera

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

Planuri
managerial
Planificări
Chestionare
Pliante
Materiale
informative

Consilier
educative
Profesorii
diriginți
Psihologul școlii

permanent

Creșterea rolului
părinților în viața
școlii

Îmbunătățirea comunicării școalăpărinți-cadre didactice

Planuri
manageriale
planificări
ghiduri

Profesorii
diriginți
Consilierul
educative
Psihologul școlii

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

Iunie 2020

permanent

-introducerea acel puțin 15
activități extrașcolare noi în
calendarul activităților educative;
-înființarea a cel puțin 3
cercuri/cluburi ale elevilor la nivel
de dicipline sau interdisciplinare;
- participarea a cel puțin două
proiecte educative la competiții de
gen la nivel județan, național
-realizarea acel puțin 5 noi
proiecte educative extrașcolare pe
temă
-creșterea cu 50% a gradului de
responsabilizarea al elevilor în
raport de consumul de droguri,
agresivitate sau violenţă
-realizarea acel puțin 3 noi
proiecte educative ;
-obținerea acel puțin 2 premii la
competițiile destinate proiectelor
educative
80% elevi mai bine pregătiți
pentru a accede pe piața muncii

-creșterea cu 50% a gradului de
participare a părinților la
activitățile din școală
-realizarea a cel puțin două
întâlniri cu psihologul școlii la
orele de dirigenție și de support
educațional cu părinții la fiecare
clasă
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Management

Realizarea de noi
parteneriate
educaționale

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

Programe
parteneriale

Directorii

Promovarea unei
imagini pozitive a
școlii

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

Plan de
școlarizare
Pliante
Afișe
Material specific
de promovare

Directorii
Cadrele
didactice

Programe
Parteneriate
Documentații
parteneriate și
proiecte
Statistici
Articole massmedia
Publicații

Dec.2019

-realizarea a cel puțin 5 noi
parteneriate cu reprezentanți ai
comunității locale și agenții
economici

Mai 2020

-cel puțin 5 articoleîn mass-media
privind imaginea pozitivă a școlii
-creșterea cu 75% a opțiunilor
elevilorclasei a VIII a pentru
unitatea școlară

Coordonator CEAC prof. REBEI Marian
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3.7. FINANŢAREA PLANULUI
Sursa de finanţare:
- Primăria Municipiului Suceava:
- Surse extrabugetare
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ABREVIERI
TVET
SAM
MEC
AEL
PRAI
PLAI
AJOFM
ISJ
CLDPS
CJAPP
CCD
ONG
SWOT

Învăţământ profesional şi tehnic
Şcoala de Arte şi Meserii
Ministerul Educaţiei şi Cercetării
Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Inspectoratul Scolar Judetean
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea
Profesională
Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică
Casa Corpului Didactic
Organizaţie Nonguvernamentală
Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities
(Oportunităţi),Threats (Ameninţări)

SPP
ITC
ADR

Standarde de Pregătire Profesională
Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
Agenţia de Dezvoltare Regională
LISTA DE TERMENI

Abilităţi

Analiza
factorilor
interesaţi
analiza
mediului
extern
analiza
mediului intern
analiză

analiză SWOT

autoevaluare

Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la îndeplinire
sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual Cadrului European al
calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea
gândirii logice, intuitive şi creative) sau practice (implicând dexteritate manuală
şi utilizarea de metode, materiale, unelte şi instrumente)
Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau negativ, de
proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea intereselor, a problemelor
şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile analizei sunt integrate în construcţia
proiectului.
Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – economic,
demografic şi educaţional actual şi previzionat
Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte
tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT)
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea mediului
extern (context socio – economic, demografic şi educaţional actual şi
previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea principalelor
puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT)
Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe (Weaknesses) ale unei
organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care
aceasta se confruntă.
Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea principalelor puncte
tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT). Se realizează în
etapa de analiză a ciclului de planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul
stabilirii capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare
PLANUL DE ACTIUNE AL SCOLII
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cadru naţional
al calificărilor

calificare
competenţă

cultura
organizaţională
a şcolii
cunoştinţe

eficacitate
eficienţă
factori
interesaţi

feedback

fundamentare
grup ţintă
impact
implementare
indicatori
misiunea şcolii
monitorizare

monitorizare
internă
obiectiv
general

Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii
care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al căror scop este
integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea
transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa
muncii şi societatea civilă
Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este obţinut
atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut rezultate
ca urmare a învăţării la anumite standarde
Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi personale,
sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi pentru
dezvoltarea profesională şi personală. În contextual Cadrului European al
calificărilor, competenţa este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi
autonomiei.
Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate relaţiile dintre
şcoală şi comunitate.
Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă
ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un anumit domeniu de
muncă sau de studiu. În contextual Cadrului European al calificărilor,
cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau faptice
Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului proiectului
Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, respectiv cât de
bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în rezultate planificate
Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea o relaţie
cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi afectaţi, direct sau
indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau produsele finale ale proiectului. De
regulă abordarea lor se face luând în considerare interesele relevante, majore ale
sub-grupurilor din care fac parte. (en. stakeholder)
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea rezultatelor
monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi diseminarea la diferite
niveluri (local, regional, naţional) a bunelor practici
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea cadrului general
al planificării pornind de la priorităţile la diferite niveluri şi de la analiza
rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.
Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului proiectului
reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va dezvolta proiectul.
Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea obiectivelor
politicilor sectoriale
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în aplicare a
planului operaţional, utilizând resursele alocate.
Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele socialeconomice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se construiesc pe baza unor
date cantitative sau pe informaţii calitative.
Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine şi le
promovează.
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea progresului
obţinut în implementarea planului propus în vederea formulării unor propuneri
de îmbunătăţirea a acestuia.
Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru luarea deciziei
şi managementul proiectului.
Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini de beneficii pe
termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru alte grupuri mai largi. Ele
PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII
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ocupaţie

PAS

PLAI

planificare

planificare
strategică
PRAI

relevanţă

rezultate

rezultate ale
învăţării
rezultat
imediat
(output)
riscuri
sistem naţional
de calificări

strategii de
dezvoltare a
pieţei

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

PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII
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strategii de
dezvoltare a
produsului
strategii de
diversificare
surse de
verificare
termeni de
referinţă
ţinte SMART

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea de noi
modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale.

Viziunea şcolii

Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia doreşte să
o creeze prin activităţile sale.

Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin activităţi
într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii
Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea obiectivelor
generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de indicatorii
Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi obiectivele
proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul şi descrierea sarcinilor
Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în colaborare cu
cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă măsurabilă, în mod ideal una
cantitativă sau care se poate măsura în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de
atins) – dificile, dar realiste, Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii,
încadrate în Timp – trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp.

1.4. PARTEA A IV-A – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
CONSULTAREA:
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în
formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost
corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în
vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare
personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în
cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care
şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea
obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
SURSE DE INFORMAŢII:
Documente de proiectare a activităţii şcolii : documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele
şcolii, oferta de şcolarizare.
 Documente de analiză a activităţii şcolii : rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii –
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă.
 Documente de prezentare şi promovare a şcolii
 Site-uri de prezentare a judeţului Suceava
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PRAI Nord-Est
PLAI Suceava
Date statistice - AJOFM Suceava
Chestionare, discuţii, interviuri
Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
 includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;
 revizuire periodică şi corecţii.
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Responsabilitatea
Frecvenţa
Tipul activităţii
monitorizării şi evaluării
monitorizării
Intocmirea seturilor de date care
să sprijine monitorizarea ţintelor

Filipiuc Beatrice
Dumitrescu Maria

lunar

Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor
individuale
Comunicarea acţiunilor corective
în lumina rezultatelor obţinute

Ieremie Valentin-tehnic
Macovei Cristina- teoretic

trimestrial

Filipiuc Beatrice

trimestrial

Dumitrescu Maria

Datele
întâlnirilor de
analiză
decembrie
2016,
martie 2017,
decembrie
2018
aprilie 2018
decembrie
2016
aprilie 2018

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

Cazan Luminita
Nasulea Florentina

anual

Iunie 2018

Consiliul de administraţie al
şcolii

anual

Septembrie
2017

Filipiuc Beatrice

anual

Iunie 2018

Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor. Actualizarea acţiunilor
din PAS în lumina evaluării

Consiliul de administraţie

anual

Iunie 2018

MODALITĂŢI DE EVALUARE
1. Analiza anuală a curriculum-ului opţional şi modificarea lui în funcţie de randament şi cerinţe.
2. Analiza anuală a Stării Învăţământului Sucevean
3. Analiza anuală efectuată în cadrul liceului
4. Statistici privind cuprinderea elevilor într-o formă superioară de învăţământ.
5. Statistici privind încadrarea şcolii.
6. Chestionare aplicate părinţilor, agenţilor economici, elevilor.
7. Raportul financiar.
8. Auditarea
REZULTATE ASTEPTATE
1. Îmbunătăţirea calităţii predării / învăţării / evaluării şi a aspectelor legate de managementul clasei de
elevi.
2. Optimizarea practicilor instrucţionale ale cadrelor didactice, a asumării responsabilităţii faţă de
ameliorarea calităţii învăţământului.
3. Dezvoltarea bazei materiale a şcolii.
4. Îmbunătăţirea calităţii cooperării şi parteneriatului cu comunitatea locală, cu instituţiile cheie in
aplicarea reformei.
5. Perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor locale.
6. Optimizarea relaţiei cu comunitatea locală,parintii, cu mass-media.
7. Promovarea imaginii şi a obiectivelor
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ANEXE PAS
ANEXA PAS1. STRUCTURA PREZENTĂRII
PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII
Avizat in Consiliul Profesoral……………..
Aprobat in Consiliul de Administraţie din ……………… si inregistrat la secretariat:nr…………………..

PLANUL DE ACTIUNE
AL
COLEGIULUI TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
2017-2020
PLAN OPERATIONAL
2019-2020

Parteneri:

Membrii comisiei de elaborare PAS

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA: Ing. FILIPIUC BEATRICE-presedinte
S.C. ROLEX S.R.LProf..DUMITRESCU MARIA-secretar
S.C.EUROSPEEDIng.MACOVEI CRISTINA- membru
S.C.AUTO NAHARNEAC
Ing. IEREMIE VALENTIN -membru
Prof. CAZAN LUMINITA-membru
S.C .LOIAL IMPEX S.R.L.Prof. NASULEA FLORENTINA-membru

Aprobat,
INSPECTORATUL ŞCOLAR
AL JUDEŢULUI SUCEAVA

Inspector scolar general,
prof.GHEORGHE LAZAR

Avizat,
COMITETUL LOCAL DE
DEZVOLTARE A PARTENERIATULUI
SOCIAL-SUCEAVA
Preşedinte,
Inspector scolar general adjunct
prof. GABRIELA SCUTARU
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Partea I – Context
1.1.a.MISIUNEA ŞCOLII
"Şcoala va oferi servicii educationale care au la baza calitatea, performanţa, promovarea
valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi elevii şi să dezvolte pentru toţi participanţii din
sistem capacitatea de adaptare si de orientare intr-o societate aflată intr-un proces continuu şi
rapid de schimbare.Fiecare absolvent să devină „omul potrivit la locul potrivit” .
Şcoala noastră are uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, pentru a asigura
apropierea între oameni, cunoaşterea şi acceptarea reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase. Şcoala
satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi independent.
Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi
şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.
Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele şcolare, identificând atuul şi aptitudinile
fiecăruia pentru a le putea valorifica.
Asigurăm egalitatea şanselor la învăţătura, tratând pe elevi în functie de cum ar putea deveni ei.
Egalizarea şanselor în societate se realizează prin sprijinul acordat copiilor în situatii de risc în sensul evitarii
esecului şcolar şi al integrării acestuia in societate.
Promovăm dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul
cel mai potrivit şi să se adapteze unei societăţi dinamice.
Colaborarea cu familia a devenit o componentă educaţională de bază.
Utilizăm metode activ-participative (învăţare inter-activă, stimularea gândirii critice şi stimularea
muncii în echipă) care vor motiva şi stimula elevii pe durata procesului educaţional.
Educăm elevii pentru a deveni buni cetăţeni şi, în viitorul apropiat, cetăţeni de ,,tip european”, pentru a
avea un comportament ecologic.
Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţării, să le ofere elevilor un start solid în
educaţie, prin dezvoltarea deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor,
o şcoală care să nu reprezinte o abstracţie, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism
viabil prin resursele sale materiale şi umane, cu reverberaţii în mentalul colectiv, cu oameni eficienţi,
pragmatici, adulţi şi copii care pretind unii de la alţii, dar şi oferă în aceeaşi măsură .
Şcoala vie, mereu deschisă copiilor şi cadrelor care să reprezinte un loc unde fiecare copil se simte
liber, poate să-şi dezvolte personalitatea şi talentele şi să se pregătească temeinic pentru integrarea în
societatea viitorului.
Scoala noastră acceptă rolul de iniţiator / susţinător şi catalizator al comunităţii, de continuator al
tradiţiilor locale.
Stimulăm dezvoltarea relaţiei de parteneriat cu comunitatea locala pe linia modernizării bazei
didactico-materiale, cu Universitatea “Stefan cel Mare “ Suceava si CCD Suceava pe linia perfecţionarii
profesorilor şi ridicarea nivelului de pregătire a elevilor.
Dorim să devenim o şcoală care să comunice cu reprezentanţii comunităţii locale participând în
parteneriat la evenimentele definitorii.
1.1.b.VIZIUNEA ŞCOLII
Şcoala ,ca factor de formare, culturalizare şi socializare, asigură accesul la educaţie, oferă şanse
egale de dezvoltare a personalităţii fiecărui tânăr prin dobândirea competenţelor. Mediul educaţional
trebuie să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul
respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaştere.
Unitatea şcolara îşi propune să asigure dezvoltarea carierii, creşterea gradului de ocupabilitateşi autonomie,
promovându-se următoarele valorii:
Egalitatea de şanse
Dialogul
Responsabilitate
Integritate
Colegialitate
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1.2. PROFILUL ŞCOLII
Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” este situat în cartierul Burdujeni, municipiul Suceava şi oferă
servicii educaţionale pentru tinerii şi adulţii din zona Suceava şi din judeţul Suceava.
Domeniile de pregătire sunt: filologie, ştiinţe sociale, stiinţe ale naturii şi matematică- informatică prin
liceu teoretic şi cu frecvenţă redusă, mecanică, transporturi, electronică , electrotehnică , servicii, prin liceu
tehnologic învăţământ de zi ruta directă școală profesională și școală postliceală.
In anul scolar 2016 – 2017 unitatea școlară a funcționat cu un număr de 1031 elevi cuprinși în 44 de
clase astfel .
La invătământul liceal
La clasa a IX-a liceu - 6 clase cu un număr de 126 elevi
La clasa a X-a liceu - 6 clase cu 140 elevi
La clasa a XI-a liceu - 4 clase cu 124 elevi
La clasa a XII-a liceu - 6 clase cu 132 elevi
La invățământul cu frecvență redusă - 5 clase cu un număr de 133 elevi.
La invătământul profesional de 3 ani
La clasa a IX-a invatamant profesional- 4 clase cu un număr de 132 elevi
La clasa a X-a invatamant profesional- 5 clase cu un număr de 120 elevi
La clasa a X-a invatamant profesional-4 clase cu un număr de 98 elevi
La invătământul postliceal
Anul I-30 elevi
Anul II-17 elevi
Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe profiluri este prezentată mai jos.
1.Liceu-filieră teoretică clasa a IX-a
Profil
Nr. elevi
Procente din nr. total elevi
%
uman
51
4,94
real
15
Total
66
2.Liceu-filieră tehnologică clasa a IX-a
Profil
Nr. Elevi

1,45
6,40

Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
42
4,07
servicii
18
1,74
Total
60
5,81
3.Scoala profesionala clasa a IX-a - invatamant profesional de 3 ani dupa clasa a VIII
Domeniul
Nr.elevi
Procente din nr. total elevi
%
mecanic
56
5,43
electric
28
2,71
estetica
29
2,81
Total

113

10,96

4.Liceu-filieră teoretică clasa a X-a
PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

93
Profil

Nr. elevi

uman

48

Procente din nr. total elevi
%
4,65

real
Total

21
69

2,03
6,69

5.Liceu-filieră tehnologică clasa a X-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total

48
23
71

Procente din nr. Total
elevi %
4,65
2,23
6,88

6.Scoala profesionala clasa a X-a - invatamant profesional de 3 ani
Profil
Nr. Elevi
Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
57
5,52
26
2,52
electric
37
3,58
estetica
Total
120
11,63

7.Liceu-filieră teoretică clasa a XI-a
Profil
Nr. elevi
uman

50

Procente din nr. total elevi
%
4,84

real
Total

19
69

1,84
6,69

8.Liceu-filieră tehnologică clasa a XI-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total

40
21
61

Procente din nr. Total
elevi %
3,87
2,03
5,91

9.Scoala profesionala clasa a XI-a - invatamant profesional de 3 ani
Profil
Nr. Elevi
Procente din nr. Total
elevi %
tehnic
57
5,52
18
1,74
electric
23
2,23
estetica
Total
98
9,50
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10.Liceu-filieră teoretică clasa a XII-a
Profil
Nr. elevi
uman

46

Procente din nr. total elevi
%
4,46

Total

46

4,46

11.Liceu-filieră tehnologică clasa a XII-a
Profil
Nr. Elevi
tehnic
servicii
Total

Procente din nr. Total
elevi %
5,04
1,55
6,59

52
16
68

12.Scoala postliceala
Domeniul

Nr.elevi

Procente din nr. total elevi
%
4,55

Transporturi/tehnician 47
transporturi auto
intern si international
Total
47

13. Frecventa redusa
Clasa

4,55

Nr.elevi

a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a
a XIII-a
Total

Procente din nr. total elevi
%
1,93
1,84
2,42
2,71
3,10
1,93

29
19
25
28
32
19

14.DISTRIBUŢIA PE RUTE DE ŞCOLARIZARE ŞI PE PROFILURI A ELEVILOR CLASELOR
a IX a
Liceu
Scoala profesionala
Sc.
Total
Teore- Tehnic Servi- Mecanic Electric Esteti- postliceala Elevi
a
tic
cii
ca
Profil
IXa
Numar elevi

66

42

Procente%

6,40

4,07

18
1,74

56
5,43

28
2,71
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Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2016-2017
Pe de altă parte, în intervalul de analiză 2015-2025, se estimează la nivel regional o consolidare relativă a
vârstei de mijloc (35-55 ani), active pe piaţa muncii, ceea ce în mod logic conduce la o nevoie crescândă de formare
continuă pentru adulţi - în atenţia şcolilor interesate de compensarea pierderilor de populaţie şcolară.
ACTIVITATEA ECONOMICĂ
În anul 2014 judeţul Suceava un Produs Intern Brut (PIB) de 13,5 miliarde de lei, Suceava,care se situează,
ca putere economică, la egalitate cu Bacăul şi după judeţul Iaşi (cel mai dezvoltat din regiunea Nord-Est, cu un PIB de
21,9 mld. lei). Celelalte judeţe din regiune au valori inferioare laProdusul Intern Brut: Neamţ 9,4 mld. lei, Botoşani 7,4
mld. lei, Vaslui 6,3 mld. lei. La nivel național, PIB-ul a crecut în anul 2014 cu 2,8% față de anul 2013, județul Suceava
urmând același trend. În anul 2015 PIB-ul național a înregistrat o creștere mai rapidă, urcând cu 3,8% față de anul 2014.
În anul 2015, valoarea PIB/locuitor din judeţul Suceava – indicator sintetic pentru aprecierea gradului de dezvoltare – a
fost cu 40,0% mai mic decât media naţională
La finele anului 2015 Județul Suceava este caracterizat prin următoarele aspect economice:

Comerţ cu ridicata şi
cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 4.883 societăţi, observându-se
o creștere nominală de 108 societăți și procentuală de 2,69% față de anul 2014;

rciale active se regăsește IndustriaPrelucrătoare cu un număr de
1.616 societăți, ceea ce reprezintă o creștere nominală de 74 societăți și procentuală de 4,79% față de anul anterior;

Construcțiilor a înregistrat o creștere în anul 2015, acesta a pierdut locul
trei în detrimentul Transportului și depozitării, domeniu în care activează un număr de 1.580 societăți, cu 208 mai
multe decât în anul precedent, observându-se o
creștere procentuală de 15,16%;

e vedere procentual, cea mai mare creștere a numărului de societăți s-a înregistrat în domeniul
Intermedieri financiare și asigurări, respectiv 32,38%, fiind urmat de Tranzacții imobiliare cu o creștere de 17,20%;

active la finele anului 2015 era de 13.973, cu 866 mai multe decât în anul
2014, ceea ce reprezintă o creștere de 6,6%;

respectiv 16,16% față de anul precedent;

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi
motocicletelor au înregistrat cea mai mare cifră de afaceri netă, respectiv
5.120,07 milioane lei, reprezentând 34,63% din totalul județului, fiind în creștere cu 20,48% față de
anul 2014;

Industria prelucrătoare care a avut în anul 2015 o cifră
de afaceri netă totală de peste 4.602,45 mil. lei, în creștere cu 4,5% față de
anul precedent;

societățile din domeniul Comerţului cu ridicata şi cu amănuntul, repararea
autovehiculelor şi motocicletelor a căror indicator s-a ridicat la suma de 261,44 milioane lei, înregistrând o creștere de
728% față de anul anterior când profitul curent a fost de doar 31,54milioane de lei;

Industriei prelucrătoare cu un profit în valoare de 174,59 mil. lei, a treia poziție aparținând firmelor din domeniul
Transport și depozitare cu valoarea profitului de 94,42 mil. lei;

c situându-se companiile din Intermedieri
financiare şi asigurări, domeniu ce înregistrează o rată a profitului de 44,49% față de 41,80% în anul precedent;

formații și
comunicații (24,97%) și Sănătate și asistență socială (24,01%)
Firmele din judeţ, Date privind IMM - urile din judeţul Suceava
Pe teritoriul judeţului Suceava, în anul 2015, şi-au desfăşurat activitatea 13973 întreprinderi din industrie, construcţii,
comerţ şi alte servicii.
Cele mai productive companii sunt care activează în următoarele domenii: Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul,
repararea autovehiculelor şi motocicletelor – o productivitate medie a muncii de 0,33 mil. lei/salariat, Producţia şi
furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – 0,27 mil. lei, companiile din Transport și
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depozitare, precum și cele din domeniul Industriei prelucrătoare – 0,25 mil. lei/salariat şi Activităţi de spectacole,
culturale şi recreative – 0,24mil. lei/salariat.
b. Soldul investiţiilor străine directe
Firme participare străină de capital înmatriculate din 1991 până la 31 decembrie 2015 – 1591 firme, cu o valoare a
capitalului subscris de 1.435.784,2 lei
În anul 2015 în județul Suceava nu s-a înregistrat nicio investiție străină importantă c. Procesul de integrare europeană
şi cerinţele de competitivitate
Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se confruntă cu o presiune concurenţială sporită pentru
a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile participării pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital
străin vor fi atrase în judeţ.
Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă,
competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de creşterea valorii adăugate prin
eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design,
marketing, tehnici de vânzare adecvate.
d. Industria
Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2015 o creştere faţă anul 2014, indicele producţiei
industriale fiind de 104,3% iar indicele valoric ai cifrei de afaceri pentru întreprinderile cu activitate principală de
industrie pentru aceeaşi perioadă fiind de 118,8%.
Ramurile industriale reprezentative din judeţul Suceava sunt:

- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, a cărei dezvoltare este în strânsă corelaţie cu suprafaţa mare a
fondului forestier existent;

- industria alimentară, dezvoltată în corelaţie directă cu agricultura judeţului, se bazează pe prelucrarea produselor
animaliere (carne, lapte) şi a produselor vegetale;

- industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţi comerciale care produc maşini-unelte, scule, rulmenţi
etc.;

- industria uşoară, reprezentată prin unităţi de confecţii, tricotaje şi încălţăminte
PRIORITĂŢI LA NIVEL NATIONAL:
1. Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European
al Calificărilor
2. Modernizarea şi descongestionarea curriculumului
3. Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor
4. Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem
5. Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate
6. Revalorizarea învăţământului profesional şi tehni
7. Reformarea politicilor în domeniul resursei umane
8. Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii
PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE
CONTEXTUL REGIONAL
OBIECTIVUL GENERAL: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere economică
durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care să conducă la o diminuare a
decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.
PRIORITĂŢI:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea ocupării, accesului la
educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii, conectivităţii şi
atractivităţii Regiunii Nord-Est.
3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.
4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.
ŢINTE vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:
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Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o parte dintre proiectele
cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de programare 2014-2020 vor putea fi finalizate până
pe 30.06.2022.
1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel regional şi de maxim 15% în
mediul urban.
2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.
3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.
4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va fi de minim 7%.
PRIORITATILE LOCALE cu efecte asupra formarii profesionale sunt :
1. Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a
opţiunilor elevilor.
2. Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de formare
continuă.
3. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială.
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în vederea asigurării calităţii în formare.
5. Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare ÎPT, în vederea asigurării calităţii în formare.
OBIECTIVE LOCALE
Nr.crt.
1

Denumirea obiectivului
Adaptarea ofertei de formare la cerinţele pieţei
muncii

2

Creştereapopulaţiei cu nivel ridicat de educaţie
prin programe de formare continuă
Asigurarea egalităţii de şanse în formarea
iniţială şi reducerea ratei abandonului
Creşterea cu 15 % a numărului de absolvenţi de
nivel 4 din mediul rural

3
4

5

Consolidarea structurii de formare profesională
a judeţului Suceava în contextul concurenţial al
formării profesionale în spaţiul european

Ţintă
Scăderea ratei
şomajului în rândul tinerilor sub 25 de ani raportat la
total şomeri, de la 21,2% (2015) la 15% (2020)
Autorizarea a celpuţin 10 programe de către ASSED,
până în 2020.
Reducerea ratei abandonului laînvăţământul liceal şi
profesional de la 3,2 % în 2015 la 2% în 2020
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de
pregătire/calificare 40% nivelul 4 -din mediul rural,
promovând şi calificări din domeniul servicii .
Aplicarea criteriilor privind asigurarea calităţii
educaţiei

PRIORITĂŢILE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE a învăţământului in COLEGIUL TEHNIC
”AL.I.CUZA” CONFORM PLANULUI MANAGERIAL sunt:
 Eficientizarea procesului de învăţământ în toate compartimentele sale: educaţie incluzivă / educaţie
timpurie / şcolarizare – frecvenţă / conţinut – calitate / performanţă şi succes şcolar
 Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională, promovarea valorilor europene şi stimularea
învăţării pe tot parcursul vieţii
 Asigurarea egalităţii de şanse şi accesului la educaţie
 Promovarea parteneriatelor interinstituţionale la nivel local / judeţean / naţional/ internaţional
 Realizarea unui management performant, adaptiv, care să asigure dezvoltarea instituţională şi să
contribuie la îmbunătăţirea mediului educaţional
 Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali, interesele şi nevoile
educaţionale ale elevilor şi părinţilor, evoluţia pe piaţa muncii
 Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea de fonduri structurale
 Extinderea parteneriatelor educaţionale instituţionale la nivel local, judeţean, naţional, internaţional
 Panorama valorilor interculturalităţii prin promovarea şi derularea de proiecte , programe
OBIECTIVE GENERALE
 Asigurarea calităţii educaţiei
 Modernizarea demersului didactic prin abordarea strategiilor de tip formativ şi aplicativ
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Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicarea cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a
sistemului naţional de evaluare
Acces la educaţie şi egalitate de şanse
Modernizarea resurselor materiale
Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor
Implicarea părinţilor în managementul unităţii şcolare
Dezvoltarea parteneriatelor la nivel local, naţional, international
Eficienţă managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare în sens pozitiv
Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură
Accesarea de fonduri europene prin proiecte

Partea a II- a – Analiza nevoilor
Analiza mediului extern
Concluzii
Ritmul susţinut de creştere
economică din ultimii ani, reflectat în
dinamica PIB şi a productivităţii
muncii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi formare
profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea resurselor umane
necesare creşterii competitivităţii economice regionale

Provocări induse de procesul de
integrare europeană.
Dinamica investiţiilor brute şi a
investiţiilor străine.

Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate,
design, marketing, tehnici de vânzare.
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe
combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale / economice, tehnice artistice – IT.
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei
(proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută a sectoarelor
economice în dezvoltare (ex.: serviciile, construcţiile), diversitatea
activităţilor industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.

Tendinţa de creştere a ponderii unor
sectoare economice (ex.: serviciile şi
construcţiile), în paralel cu scăderea
ponderii altor sectoare în formarea
PIB.
Modificări structurale din economie
evidenţiate prin modificări ale
ponderilor sectoarelor şi activităţilor
economiei naţionale la formarea PIB
şi VAB.
Ponderea crescândă a IMM.

Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
prioritare pentru dezvoltarea regională.
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv
intersectorială) a forţei de muncă.
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse.
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide.
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe
specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de
vânzări, marketing etc.).
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici.

Respectarea cerinţelor de mediu pe
baza standardelor UE.
Ponderea mare a zonei montane şi
premontane în suprafaţa judeţului.

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică
generală.
Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate grupurilor ţintă din
ruralul montan.

CONCLUZII GENERALE RELIEFATE DIN ANALIZELE INCLUSE IN PRAI, PLAI SI PAS
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
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DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse din contextuleuropean de
Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii programelor de
politici îneducaţie şi formareprofesională formareprofesională: conform proiecţiilor, cca. 50% din
totalul locurilor demuncă din 2020 vor fi pentru calificări de
nivel mediu
Desprinse din asumareacontribuţiei ÎPT
Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea
pentruîndeplinirea celor 3 priorităţidin
muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în
Strategia Europa 2020pentru creştere
planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională
inteligentă,durabilă şi inclusivă
Desprinse din contextuleducaţional
Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin
implementarea şi diversificarea programelor în domeniu.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului
didacticdin ÎPT trebuie să vizeze:
- competenţele metodice;
- actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile
tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul
economic;
- competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii
Resursele materiale şicondiţiile de
Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente
învăţare
didacticepentru pregătirea de specialitate.
Înfiinţarea consorţiilor şcolare.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORI DE PROCES
Resursele umane din ÎPT

Mecanismele decizionale şi
descentralizarea funcţionalăîn TVET

Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe
termenlung în ÎPT.
Promovarea reţelelor de colaborare între şcoli.
Serviciile de orientare şiconsiliere
Necesitatea unor măsuri vizând creşterea gradului de
acoperire şia calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu
privire la numărulde ore de consiliere/elev, numărul de elevi
testaţi aptitudinal şiconsiliaţi pentru o decizie informată în
alegerea carierei, respectiva traseului de pregătire.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Rata abandonului şcolar, peniveluri de
educaţie ISCED

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar
înspecial în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate,
zoneleafectate de migrarea populaţiei, etc
Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a
sistemului educaţional.

Rata de părăsire timpurie asistemului de
educaţie
Rata de participare înformarea continuă
apopulaţiei adulte

Implicarea şcolilor din ÎPT pentru reducerea diferenţelor
privindrata de participare la educaţia pe tot parcursul vieţii
dintreRomânia şi UE
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Impactul sistemului deînvăţământ
profesional şitehnic asupra ratei
Şomajului

Oferta educaţională adaptată cererii de pe piaţa muncii.
Adoptarea unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
profesionale a absolvenţilor prin:

Rata de inserţie aabsolvenţilor la 6 luni de
laabsolvire, pe niveluri de

bazelor de date din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale
sistemuluide educaţie şi formare profesională.
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- ISJ pentru

Educaţie
monitorizarea inserţiei absolvenţilor
Gradul de utilizare acompetenţelor
dobândite deabsolvenţi la locul de
munc

parteneriatul AJOFM - ISJ
Sondaje periodice în rândul absolvenţilor şi angajatorilor
vizândinserţia profesională, gradul de utilizare a
competenţelor şi alteinformaţii utile privind finalităţile
sistemului de educaţie şi formareprofesională:

/regional prin intermediul unor organizaţii / instituţii
specializate
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI ŞCOLILOR IPT
Evoluţia planurilor deşcolarizare
Analiza ofertei curente
Ţinte pe termen mediu pedomenii de
pregătire
Oferta şcolilor din ÎPTpentru formarea
adulţilor
Parteneriatul cuîntreprinderile

Declinul demografic general

Populaţia din categoria de vârstă 0-14 ani
va descreşte în intervalul 2005-2025 cu
aproximativ 18,9 % la nivel judeţean
Consolidare relativă a vârstei de mijloc
(35-55 ani) active pe piaţa muncii
În intervalul de analiză 2005-2025 se
profilează o consolidare relativă a vârstei
de mijloc (35-55 ani), active pe piaţa
muncii
Fenomenul de îmbătrânire
demografică
Diversitatea etnică

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea
adecvată a planurilor de şcolarizare pe domenii/profile şi
calificăriîn perspective 2020.
Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu.
Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii
gamei
de calificări pentru care poate opta elevul în zonă.
Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în
creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor.
O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici
dindomeniu în cadrul parteneriatelor.
Nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării
resurselor umane, sprijinită de investiţii corespunzătoare în
capitalul uman.
Măsuri la nivelul reţelei şcolare:
Optimizarea alocării resurselor prin concentrarea pregătirii
în şcoli viabile
Optimizarea ofertei prin colaborarea şcolilor.
Nevoi crescânde de formare continuă
Implicarea activă a şcolilor ca furnizori de programe de
formare pentru adulţi
Nevoi crescânde de formare continuă pe piaţa muncii
oportunităţi pentru compensarea pierderilor de populaţie
şcolară
Nevoi sporite de personal calificat în asistenţă socială şi
medicală
Nevoi educaţionale specifice (educaţie non-formală)
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului
egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin
pentru grupurile etnice dezavantajate

Încercaţi ca această secţiune să nu depăşească câteva pagini. Altfel, nimeni nu va dori să o citească.
Concentraţi-vă asupra concluziilor şi implicaţiilor pentru ÎPT
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Analiza SWOT: Puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări
Rezumat al aspectelor principale care necesită a fi dezvoltare

Analiza mediului intern are în vedere toate direcţiile de activitate ale unităţii IPT. Scopul acesteia este
de a prezenta capacitatea actuală a organizaţiei de implementare a proiectelor planificate şi să identifice
măsurile şi acţiunile necesare pentru ca aceasta să crescă.
1.2.2.1. COLECTAREA ŞI ANALIZAREA DATELOR – AUTOEVALUARE
În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi 1031 elevi cu vârste cuprinse între 15 -19 ani şi 133 adulţi
(frecvenţa redusă).
Analiza rapoartelor intocmite de responsabilii fiecarei comisii metodice din scoala pentru a analiza
procesul de predare –invatare, aplicarea chestionarelor la diferite discipline de cultura generala si de
specialitate au condus la urmatoarele concluzii.









Autoevaluarea cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii:
Predarea şi învăţarea;
Materiale şi resurse didactice;
Rezultatele elevilor;
Consilierea şi orientarea oferită elevilor;
Calificări şi curriculum;
Resursele fizice şi umane;
Parteneriate şi colaborare .

Principalele surse de colectera a informatiilor despre activitatile din scoala sunt:
Statistici pe clase
Statistici secretariat
Teste initiale
Plan de masuri
Teste
Rapoarte realizate de psiholog
Teste de evaluare
Chestionare de interese
Teste de autocunoaştere
Caietele elevilor
Portofolii
Fişe de caracterizare psihopedagogică
Suporturi informationale
Planificarile la dirigentie
Parteneriate cu reprezentanți ai comunității locale și agenții economici
Proiectul unităţilor de învăţare
Proiecte de lecţie;
Fişa de observare a lecţiei
Conventii de practica
Certificate de absolvire
Chestionare aplicate agentilor economici si elevilor
Graficul activitatilor
Procese verbale ale intrunirilor
Protocoale de colaborare cu scoli din judet
Tematica concursuri
Program psiholog
Parteneriate incheiate
Protocoale de colaborare
.2.2.2. REZULTATELE PROCESELOR DE AUTOEVALUARE
CALITATEA PROCESULUI DE PREDARE- INVATARE
PUNCTE TARI
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•
Personal didactic calificat, competent şi implicat în realizarea performanţei şcolare
•
Cadre didactice performante: autori de auxiliare didactice şi publicaţii, membri în comisii
naţionale,metodisti,mentori
•
Rezultate bune la examene naţionale, olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare
•
Management educaţional performant şi competitiv
•
Experienţă în desfăşurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor naţionale şi comunitare
•
Accesarea de programe de formare continuă pentru dezvoltarea profesională a unui număr mare de
cadre didactice
•
Oferte educaţionale diversificate, adaptate nevoilor comunităţii
•
Marketing şcolar compatibil cu profilurile şi specializările şcolilor
•
Preocupare permanentă pentru promovarea imaginii şcolii
•
Interesul elevilor de a participa la acţiuni extracurriculare
•
Interesul tinerilor pentru continuarea studiilor prin învăţământ superior
•
Preocupare pentru modernizarea infrastructurii din resurse proprii
•
Colaborarea bună cu autorităţile locale
•
Dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu şcoli, universităţi, firme.
PUNCTE SLABE
•
•
•
•
•

Strategii didactice preponderent teoretice şi informative, în detrimentul celor aplicative şi formative
Subiectivism, inconsecvenţă şi rigiditate în demersul didactic
Preluarea tensiunilor societăţii în mediul şcolar
Comunicarea insuficientă între părinţi şi şcoală
Rata absenteismului în creştere şi abandonul şcolar datorat migraţiei părinţilor
o Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi lucrează în străinătate
o Inconsecvenţa legislativă în domeniul educaţiei
o Nivel scăzut al pregătirii iniţiale a tinerilor
o Populaţie şcolară provenită din familii cu venituri mici
o Lipsa bazei materiale moderne în funcţie de cerinţele educaţionale
o Imposibilitatea realizării activităţilor de laborator,instruire practică si TIC pe grupe
o Lipsa motivaţiei reale pentru studiu şi pregătire în meserie
o Imposibilitatea stimulării, recompensării performanţelor
o Scăderea numărului elevilor şcolarizaţi
o Reorientarea profesională a tinerilor şi părinţilor spre alte domenii
o
o
o
o
o
o
o
o

MĂSURI:
Utilizarea în mai mare măsură a învăţării centrate pe elev.
Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevi.
Continuarea participării profesorilor la cursurile de formare şi de perfecţionare.
Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare,nevoilor,
abilităţilor şi gradului de motivare al fiecărui elev.
Stabilirea unui program riguros de desfaşurare a lecţiilor în sistem AEL.
Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei
învăţării.
Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unui număr mai mare de elevi cu
pregătire iniţială mai bună.
Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activitatea şcolii, în vederea scăderii absenteismului,
prevenirii abandonului şi îmbunătăţirii rezultatelor şcolare.

MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE
PUNCTE TARI:
 Dispune de 37 săli de clasă şi 10 cabinete şcolare şi laboratoare, 7 ateliere şcolare, o sală
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 de sport şi un teren sportiv, internat, bibliotecă , sala de lectura şi 2 depozite de carte.
 Baza materială din atelierele de mecanică permite desfaşurarea în bune condiţii a instruirii
 Practice pentru formarea competentelor initiale.
 Existenţa cabinetelor de motoare termice, mecatronica, maşini electrice, electronică, limba
 română, geografie, fizică, chimie, matematică, istorie, limbi moderne.
 Biblioteca şcolii este dotată cu un numar de peste 27000 de volume şi colecţii de reviste şi
 ziare, sală de lectură şi două depozite de carte anexa 13.
 Dispune de două laboratoare de informatică şi un laborator AEL, conectate la INTERNET.
 Modernizarea cabinetelor de motoare termice şi maşini electrice si dotarea acestora cu
 videoproiectoare şi laptopuri.
 Existenta cabinetului de mecatronica dotat cu 26 de calculatoare, videoproiector, laptop si
imprimanta multifunctionala.
 Cabinet fonic prevazut cu 28 statii de lucru pentru elevi, statie pentru profesor, tabla magnetica ,
videoproiector.
 SALON COAFOR prevazut cu:scaune pliante in valoare de lei – 25 bucăţi, caseta mobilă
1.934
lei-3 bucăţi; raft cu compartimente 1.027 lei-1 bucăta; dulap haine
996 lei-1 bucătă; raft mibil cu
3 sertare
434 lei-1 bucată; cuier
545 lei-1bucată, caseta mobile
644 lei-3 bucati, raft
compartimentat 1.827 lei-1 bucata, scune pt.coafor
1.187 lei -3 bucati
 SALA BIBLIOTECA INTERNAT
 calculator in valoare de 2485 lei -1 bucata
 Corp biblioteca in valoare de 2800 lei
-2 bucati
 corp biblioteca cu usi 4300 lei
- 2 bucati
 Birou lectura 2900 lei
-1 bucata
 Masa lectura 8 persoane 2700 lei
-1 bucata
 Corp baza depozitare 3800 lei
- 2 bucati
 Dulap depozitare in dooua usi 3600 lei
-1 bucata
 Videoproiector
-1 bucata
 Jaluzele Sali lectura 1105 lei
- 6 bucati
 Pentru ATELIERUL SCOLII sunt achiziionate următoarele mijloace fixe;
-25 calculatoare de birou pentru dotarea unei săli de clasă
-5 truse scule
-2 bucăţi servantă mobilă 7 sertare cu module scule ,pentru ateliere,
-10 truse scule electriceni
-5 bucati Banc de lucru fix cu sertare si scule in module,
-2 bucati Servanta Mobila cu 7 sertare cu module scule,
 LABORATOR M.E.E
in valoare de 23.495 lei
 Multimetru
24 bucati
 surse alimentare
10 bucati
 Osciloscop
3 bucata
 Sursa D C 1-30V
24 bucati
 pistol de lipit
25 bucati
Efectuarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a mobilierului şi autovehiculelor din dotare
se execută în cadrul orelor de pregatire practică , pe baza documentaţiei întocmite în şcoală.
PUNCTE SLABE:
 Lipsa unei dotări moderne a laboratoarelor și atelierelor tehnologice.
 Aparatura şi echipamentele din dotarea cabinetelor de motoare termice, chimie, biologie,
fizică, este veche şi într-o stare avansată de uzură (dovezi: fişele de gestiune).
 Lipsa manualelor, materialelor didactice şi dotării atelierelor pentru disciplinele de
specialitate din domeniile mecatronică, transporturi.
 Lipsa unei săli de sport corespunzatoare standardelor actuale.
În baza celor constatate, s-au formulat şi stabilit următoarele măsuri prioritare:
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MĂSURI:
 Innoirea fondului de carte a bibliotecii în special cu literatură de specialitate;
 Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a şcolii.
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a atelierelor de instruire practică;
 Modernizarea şi dotarea corespunzătoare a laboratoarelor si cabinetelor
REZULTATELE ELEVILOR
PUNCTE TARI:
 în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii trei ani, elevii şcolii noastre au obţinut
rezultate bune la nivel judeţean şi naţional ,
 promovabilitatea la examenele de absolvire a învăţământului profesional în ultimii trei ani a
fost 100%;
 implicarea elevilor în activităţi extracurriculare (ex: derularea programului internaţional Ecoşcoala, programul „Tineri adaptaţi pentru o societate deschisă”, „Aurul verde”),;
 la liceu zi teoretie, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, între 2-3%;
 Numar mare de absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal;
PUNCTE SLABE:
absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu (sursa: evidenţele
şcolii privind absenţele);
 numeroase medii la purtare sub 8 , datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate,
conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare.
 promovabilitatea la examenele de bacalaureat anul trecut a fost sub 40%
 slabă motivaţie a elevilor pentru propria formare, demonstrată şi prin prezenţa redusă a acestora la
pregătirile suplimentare pentru examenul de bacalaureat


În baza celor constatate, s-au formulat şi stabilit următoarele măsuri prioritare:
MĂSURI:
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderiiabsenteismului si
prevenirii abandonului;
 Continuarea atragerii elevilor în activităţi extracurriculare şi proiecte educaţionale
 Asigurarea sprijinului material pentru elevii cu situaţie economică precară.
. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR –
PUNCTE TARI:

existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Poliţie, Consiliul Local pentru a
furniza consiliere şi orientare privind cariera;

78% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;

89% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de
colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei ( sursa:
chestionar părinţi).
PUNCTE SLABE:

25% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind cariera
oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit ( sursa : chestionar profesori).

Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala.

Implicarea insuficientă a Consiului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii
 Relativa izolare a cartierului în care se află unitatea şcolară faţă de zona culturală a oraşului;
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Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor s-a materializat prin:
Lectii deschise la dirigentie:
 Proiecții în viitor
 Adaptarea la cerințele pieții
 Şi eu pot să-mi depăşesc limitele!
REFERATE:
 Aspecte motivaționale în orientarea
 Față în față cu viitorul
 Rețeta succesului
 Diminuarea eșecului școlar

profesională a adolescenților

1.2.2.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTATE
REZUMAT AL ASPECTELOR PRINCIPALE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în
următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă,
productivitate şi coeziune socială.
Învăţământul profesional şi tehnic, a fost restructurat,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 obiectivelor
propuse de către Uniunea Europeană şi necesare integrării ţării noastre în marea familie europeană. O
creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei,presupune 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
integrarea socio-profesională la nivel local, judeţean, regional, naţional şi, de ce nu , european.
Pentru realizarea acestor deziderate, şcoala noastră şi-a propus un PROGRAM DE MĂSURI care
vizează:
 Reducerea abandonului şcolar anual cu minim 3-4% şi acordarea unui sprijin constant elevilor cu
probleme deosebite pentru integrarea rapidă în colectivitate.
 Generalizarea învăţării centrate pe elev şi aplicarea noilor metode de predare- învăţare, în 90 din
activităţile instructiv – educative ale şcolii.
 Dezvoltarea reţelei de orientare şcolară şi consiliere şi creşterea gradului de inserţie a
absolvenţilor cu min. 20% în 2014 faţă de 2006.
 Stimularea formării continue a personalului şcolii şi implicarea permanentă a acestuia în activităţi
de perfecţionare pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice.
 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţti de lucru in echipe de elaborare de proiecte şi
programe.
 Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene.
 Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare,
informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, scăderea costurilor pentru cazare, obţinerea resurselor
extrabugetare din activitatea atelierelor şcoala
 Redimensionarea managementului şcolii şi raportarea permanentă la politicile educaţionale
naţionale, la cerinţele societăţii şi la standardele europene pentru promovarea imaginii şcolii şi
reprezentarea intereselor acesteia in raport cu programele actuale şi de perspectivă propuse.
 Extinderea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea locurilor de instruire practică
pentru fiecare elev şi încadrarea acestora în producţie.
 Pregătirea pentru performanţă la toate disciplinele de învăţământ cu deplasarea accentului de la
asimilarea de informaţii nerelevante spre demersuri formative.
 Continuarea modernizării spaţiilor destinate desfăşurării orelor de specialitate.
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 Preocuparea permanentă pentru obţinerea performanţelor prin participarea elevilor şcolii la
olimpiade şi concursuri şcolare.
 Facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui elev, formarea capacităţii şi motivaţiei proprii
învăţării permanente, cultivând expresivitatea şi sensibilitatea elevilor în scopul împlinirii
personale şi al promovării unei vieţi sociale de calitate.
 Atragerea reprezentanţilor comunităţii în procesul de identificare a soluţiilor la problemele cu care
se confruntă şcoala.
 Furnizarea către părinţi a ideii de siguranţă că, copiii lor trăiesc şi muncesc intr-un cadru sigur,
învaţă să coopereze liber, sunt pregătiţi să participe la schimbarea de ansamblu a societăţii şi la
propria evoluţie profesională, sunt capabili să formuleze şi să rezolve probleme pe baza
relaţionării cunoştinţelor din diferite domenii
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PRIORITATEA I: STIMULAREA ÎNVĂŢĂRII PRIN IMPLEMENTAREA UNUI CURRICULUM CENTRAT PE COMPETENŢE
Obiectiv:
O.1.Îmbunătăţirea nivelului de pregătire a elevilor, creşterea performanţelor şi reducerea absenteismului.
Ţinta:
Cresterea numarului de cadre didactice care folosesc metode adecvate stilului individual de invatare
Creşterea mediilor anuale;
Creşterea promovabilităţii la examenul de Bacalaureat cu 10%;
Context: Din analiza internă efectuată se constată că la COLEGIUL TEHNIC „AL.I.CUZA”au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi
şi fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită.În prezent există o serie de mecanisme prin care bunele practici se pot propaga; Un număr relativ mare de profesori
utilizează cu preponderenţa îvăţarea centrată pe elev şi îşi aleg strategiile de predare în concordanţă cu stilurile de învăţare ale elevilor;Elevii nu-şi cunosc propriul stil de
învăţare, lucru reflectat şi în rezultatele şcolare.
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până
Persoana/persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
la care vor
responsabile
implicaţi
estimativ
finanţare
(Ce anume trebuie să se
fi finalizate
întâmple?)
Elaborarea planificărilor
Planificări (programe de
Septembrie Resp.comisiilor
Profesori
500
Venituri
calendaristice şi a proiectării
învăţare- planuri de lecţii)
Consiliul pentru curriculum,
Şefii de catedră
proprii
unităţii de învăţare
structurate pe unitati de
Consiliul profesoral
Proiectarea CDL
rezultate ale invatarii(URI)
Consiliul de Administraie,
Formarea comisiilor
Numar CDL
Ianuarie
Directorii,
Elaborarea procedurilor pe
domenii de activitate si
Responsabilii consiliilor din
Septembrie
comisii
şcoală
Evaluarea intiala si a stilurilor
de învăţare ale elevilor

Cunoaşterea nevoilor elevilor,
necesarul desprijin pentru elevi
Obținerea unei imagini
obiective și necesare pentru
planificarea unuiprogram
adecvat de învăţare
princunoaşterea stilurilor de
învăţare ale elevilor claselor a
IX-a având în vedere aplicarea
de teste pentru “stiluri de
învăţare”

Octombrie

Cadrele didactice
Diriginții
prof. psiholog
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Consiliere specială pentru
elevii care prezintă riscul
abandonului şcolar

Rezolvarea cazurilor care
necesită asemenea intervenţii.
Reducerea cu 10% a cazurilor
elevilor aflați în situația de risc
de abandon școlar
Program psiholog

Lunar pana
in Iunie
2018

Psihologul scolii

Diriginţii ,Părinţii

100

Venituri
proprii

Monitorizarea prezenţei la
programul şcolar al elevilor

Scăderea numărului de absenţe
nemotivate. Statistici ecretariat
Îmbunătățirea frecvenței
elevilor cu 10% față de anul
școlar anterior
Înregistrarea nivelului
rezultatetelor obţinute la
simulările pentru examenele de
bacalaureat.
Statistici secretariat
Creșterea nivelului de pregătire
individuală a elevilor cu nevoi
speciale, exprimat prin rată
crescută a promovabilității la
sfârșitul anului școlar cu 5%

Lunar, pana
in Iunie
2018

Directorii Consilierul educativ
Diriginții

Diriginţii ,Părinţii

1000

Venituri
proprii

Lunar

Directori şi prof. pentru
disciplinele de examen

Elevii

500

Venituri
proprii

Întărirea responsabilităţilor
comisiilor: - pentru
organizarea testelor de
evaluare şi a tezelor, - pentru
examenul de bacalaureat;

Rezultatele obţinute la testările
iniţiale, simulările pentru clasa
a XII-a să se îmbunătăţească cu
10% faţa de anul anterior

Noimbrie,
decembrie,
ianuarie

Cadrele didactice ce predau la
clasa a XII a

Elevii

1000

Venituri
proprii

Aplicarea planurilor incluse în
procedurile CEAC:
Observare a predării si
învăţării
Programe pentru examene
Consilierea elevilor
Pregătirea suplimentară a
elevilor

Activităţi educaţioanele pentru
pregătirea elevilor
ladisciplinele pentru examenele
de clasa a XII a
Activități didactice adaptate
stilurilor de învățare la toate
disciplinele și realizate de către
toate cadrele didactice

Permanent

Cadrele didactice ce predau la
clasa a XII a

Elevii

2000

Venituri
proprii

Urmărirea situaţiei şcolare
pentru introducerea
programelor de ameliorare
pentru elevii cu nevoi peciale
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Organizarea unor programe
intensive de pregătire la
disciplinele de examen

Rezultatele obţinute la testările
periodice pentru identificarea
progresului şcola

Lunar

Profesori responsabili pt.
desfăşurarea examenelor i de
bacalaureat

Elevii

600

Venituri
proprii

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

Cresterea numarului de elevi
participanti la concursurile si
olimpiadele scolare cu 15%.

2017-2018

Director adjunct
Şefi arie curriculară
Cadrele didactice

Consiliul
reprezantativ al
părinţilor
Consiliul
elevilor

500

Venituri
proprii

PRIORITATEA II : DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE IN VEDEREA REALIZARII IN MOD OBIECTIV ȘI REAL A
TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII
Obiectiv:
O.1. Dezvoltarea de parteneriate sociale active cu alte unităţi şcolare, autorităţile publice locale şi parteneri sociali (agenţi economici, patronate)
Ţinta:
Realizarea de noi parteneriate; Crestere cu 5% a numarului de parteneriate fata de anul scolar precedent.
Recunoaşterea Colegiului Tehnic “AL.I.CUZA” ca şi participant (partener) important în dezvoltarea comunităţii, furnizor de personal calificat în domeniile : mecanic,
electric, servicii; Îmbunătăţirea imaginii şi creşterea atractivitătii şcolii.

Context:
Implicarea redusă a angajatorilor pentru organizarea stagiilor de practică; Implicarea redusă a angajatorilor în asigurarea bazei materiale pentru instruire practică;
Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii; Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a
agenţilor economici care activeazã în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la care Persoana/persoanele
Parteneri implicaţi
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
vor fi finalizate
responsabile
estimativ
finanţare

PRIORITATEA II : DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE IN VEDEREA REALIZARII IN MOD OBIECTIV ȘI REAL A
TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII
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Realizarea unei structuri/rețea
de tip parteneriat educațional
la nivel local și județean

Parteneriate cu cel pițin 5
instituții locale, județene
Parteneriate cu cel puțin 5
școli gimnaziale

Mai 2018

Directorii
Consilier educativ
Resp.proiecte

Identificarea de noi parteneri
şi obţinerea acordului acestora
pentru a participa activ la
buna consiliere şi pregătire a
elevilor

Parteneriate incheiate
Realizarea a cel puţin 18
protocoale (parteneriate,
contracte)

Mai 2018

Directorii Membrii ariei
curriculare “Tehnologii

Analiza desfăşurării practicii
comasate la agenţii economici

Fişele de evaluare a practicii
comasate să răspundă în
proporţie de 90%
competenţelor ce trebuie
atinse prin standarde

Iunie-iulie 2018

Directorii
Coordonatori stagii de
practică

IPJ SUCEAVA,
Jandarmeria
Suceava, AJOFM,
Camera de comerț,
școli gimnaziale,
etc.
Agenţii economici
Instituţii ONG-uri

400

Venituri
proprii

200

Venituri
proprii

Agenţii economici
implicaţi

600

Venituri
proprii

Obiectiv:
O.2.Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin creşterea eficienţei şi a competitivităţii calificărilor de nivel 3 si 4 pe pieţele
muncii şi dobândirea de noi abilităţi profesionale
Ţinta: Includerea in oferta educationala a calificarilor din domeniul prioritar ( scoala profesionala de 3 ani – nivel de calificare 3si liceu tehnologic nivel 4 )
Context:
Cererea agenților economici de personal calificat.Tendinţele demografice vor afecta fluxul de intrări în sistemul IPT, imprimând redimensionarea planului de şcolarizare
şi schimbări în structura economică a zonei. Şcoala trebuie să aibă în vedere nu numai educarea şi formarea unor tineri bine instruiţi ci şi pregătirea de absolvenţi direct
angajabili şi imediat productivi. De aceea este necesară o mai mare flexibilitate, capacitate de adaptare şi obţinerea unui nivel ridicat de educaţie şi formare a viitoarei
forţe de muncă
Măsuri/Acţiuni pentru Rezultate aşteptate (măsurabile)
Data până la
Persoana/persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
care vor fi
responsabile
implicaţi
estimativ
finanţare
(Ce anume trebuie să se
finalizate
întâmple?)
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Chestionarea agentilor
economiciprivind
cererea calificarilor
necesare pe piata muncii
si
prospectarea pietei

Numar de chestionare relevante
privind cererea
calificarilor ( 7 agenti economici
chestionati)

Decembrie 2017

Director
Director adjunct
CEAC
Consilierul educati

Agenţi
economic

200

Venituri
proprii

Corelarea planului de
scolarizare cu necesarul
calificarilor pe piata

Situatii statistice cu cele mai cautate
meserii pe piata muncii ( semestrial)
de de la AJOFM

Decembrie 2017
Mai 2018

Agenţi
economici
AJOF

300

Venituri
proprii

Informarea elevilor cu
privire lacondiţiile
cerute de
agenţiieconomici pentru
ocuparea locurilor de
muncă.
Constituirea Comisiei de
promovare a imaginii
şcolii.
Promovarea ofertei
școlii

Un studiu de caz în rândul elevilor
din clasele
terminale, privind viziunea asupra
muncii (participarea a peste 85% din
numarul absolventilor la studiul de
caz
Stabilirea nominala acelor 5 cadrelor
didactice ce constitue comisia

Februarie 2018

Director
Director adjunct
CEAC
Consilierul Educativ
Consilierul educativ şi
cadrele didactice

Agenţi
economici
AJOF

300

Venituri
proprii

Septembrie
Consiliul de
Administraţie
Mai-iunie 2018

Director

Consiliul de
Administraţie

Directorii Responsabil arie
curriculară „Tehnologii”

Școlile gimnaziale
din municipiu și din
judet

500

Venituri
proprii

Promovarea unei
imagini pozitive a școlii
Asigurarea diversității
acțiunilor de
promovarea a școlii în
comunitate și în afara ei
(participarea la târgul
educațional, vizite,
articole în mass-media,
site/ul școlii etc)

-cel puțin 5 articole în mass-media
privind imaginea pozitivă a școlii
-creșterea cu 75% a opțiunilor
elevilor clasei a VIII a pentru
unitatea școlară

Mai 2018

Directorii

Mass media

2500

Venituri
proprii

Campanii de prezentare a ofertei
școlare a Colegiului Tehnic “AL. I.
CUZA”SUCEAVA, atât în școlile
din oraș, cât și în școlile din mediul
rural, din raza municipiului

Cadrele didactice
Sponsorizari
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Organizarea
“Săptămânii porților
deschise” în care să se
prezinte absolvenților
claselor a VIII-a,
resursele materiale și
condițiile pe care le
oferă școala.
TÂRGUL MESERIILOR

Actualizarea permanenta
paginii
Web a scolii

Creșterea atractivității
învățământului profesional și tehnic

Aprilie 2018

Directorii Cadrele
didactice din aria
curriculară „Tehnologii”

Școlile gimnaziale
din municipiu
Elevii Părinții

1000

Venituri
proprii
Sponsorizari

Participarea la “TÂRGUL
MESERIILOR’’ organizat în incinta
MALL
Pagina web a scolii va fi
actualizata cu informatii privind
examenele nationale dar si cu
ofertaeducationala a scolii
pentru anul scolar 2017 -2018

Iunie 2018

Luna mai 2018

Directorii Cadrele
didactice din aria
curriculară „Tehnologii”
Responsabil pagina
web

Școlile gimnaziale
din municipiu și din
judet. Elevii,
Părinții
Echipa manageriala
a scolii
Consiliul de
administratie

1000

400

Venituri
proprii
Sponsorizari
Venituri
proprii
Sponsorizari

PRIORITATEA II : DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE IN VEDEREA REALIZARII IN MOD OBIECTIV ȘI REAL A
TRANZIȚIEI DE LA ȘCOALĂ LA PIAȚA MUNCII
Obiectiv:
O3.Participarea organizatiei la proiecte educationale dezvoltate la nivelul scolii, al comunitatii locale, la nivel national si european
Ţinta: Cresterea numarului de proiecte educationale si a numarului de elevi si profesori participanti la proiecte cu 30% fata de anul scolar 2015-2016

Context:
Se impune promovarea valorilor europene la nivel de organizatie.
Imbunatatirea calitatii educatiei oferite prin implementarea dimensiunii europe in domeniul educatiei si formarii profesionale
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/persoanele
Parteneri implicaţi
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
care vor fi
responsabile
finalizate

PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII

Cost
estimativ

Sursa de
finanţare

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

113
O reţea cu minim 5 parteneri
sociali noi

2017-2018

Coordonatorul de
proiecte şi
programe educative
şi directorul adjunct
Expertii pe termen
scurt din proiectele
deja in derulare

AJOFM, Camera de
Comerţ,
Centrul Judeţean pentru
Asistenţă Psihopedagogică,
Poliţia, Jandarmeria,
Consiliul Reprezentativ al
Părinţilor
Reteaua parteneriala
Consilui Local

1000

Consiliul Local
( finantare
complementara

Dezvoltarea de minim 1
proiecte cu finantare
europeana

Imbunătăţirea calităţii şi
implementarea dimensiunii
europene în domeniul educaţiei
şcolare;
Participarea unui numar de
peste 30 de elevi la proiectele
de mobilitate europeana si a
unui
numar de cel putin 3 de profeso

2017-2018

Comisia pentru
integrarea
programului de
reforma a
invatamantului

Scoli din UE

Conform
bugetelor
proiectelor

Finantare
europeana

Inițierea unor noi proiecte
Programul ERASMUS +,
Acțiunea cheie 1 (KA1)-in
calitate de partener sau
soliciatnt

Realizarea unui grup de lucru,
format din 3-4 cadre didactice
responsabile cu realizarea
documentațiilor necesare
proiectelor
Realizarea, inițiarea, înscrierea
a cel puțin 3 proiecte europene
noi

2017-2018

Resp.proiecte
europene

Consiliul local
ISJ Suceava
Părinții, elevii

Conform
bugetelor
proiectelor

Finantare
europeana

Realizarea unor reţele de
parteneriat educaţional la
nivel local, national si
european prin
implementarea de noi
proiecte educative pentru
elevi

PRIORITATEA III : IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR CALITĂȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE
CALIATE ȘI A FLEXIBILITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE
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Obiectiv:
O1. Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale
Ţinta: Menţinerea numărului de absolvenţi cu calificări de nivel 4 în anul 2018 şi reducerea cu 50% a absenţelor
Creşterea cu 20% a nivelului performanţei elevilor în anul 2018 faţă de 2017
Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii până în 2020
Context: Din analiza internă efectuată se constată că la C.T.”AL.I.CUZA” Suceava” au acces elevi ce provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi şi fete,
cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită. Elevii cu nevoi speciale au fost identificaţi. Şcoala dispune de bază materială şi personal didactic calificat necesar asigurării
şcolarizării absolvenţilor de nivel 4. O scoala incluziva este o scoala deschisa catre orice elev, o scoala care primeste orice elev, îl valorizeaza si îl face sa se simta
acasa. Este, as spune,scoala ideala, unde toata lumea seduce cu placere si toti copiii sunt ajutati sa-si atinga maximumul potentialului nativ.Este scoala care ofera
sprijin accentuat pentru acei copii care au nevoie în mod deosebit de el".
Măsuri/Acţiuni pentru Rezultate aşteptate (măsurabile)
atingerea obiectivului:

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoanele
responsabile

Parteneri implicaţi

Alcătuirea programului
pentru cabinetuluide
consiliere psihologică

Accesul elevilor la consilier

Octombrie 2017

Consilier scolar

DGASPC

Elaborarea unor
suporturi
informaţionale
necesare diriginţilor în
activitatea de
consiliere şi orientare
Schimburi de
experienţă

Realizarea a 2 materiale auxiliare /
an
pentru activitatea diriginţilor

Iunie 2018

Consilierul educative

Lărgirea sferei de informaţii şi
creşterea calităţii actului de
consiliere a elevilor
Stabilirea nominală a elevilor din
clasele a IX-a şi a X-a care au
probleme financiare

Semestrial

Anual

Sprijin financiar pentru
elevii supuşi riscului de
abandon şcolar

Cost
estimativ

Sursa de
finanţare

AJOFM, Fundații și
organizații nonguvernamentale

300

Venit propriu

Consilierul educativ,
diriginţii

Primăria,AJOFM,agenţi
economici

300

Venit propriu

Diriginţi

Elevii cu situaţie
materiala precara

PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

115
Oferirea de alternative
agreabile de petrecere a
timpului liber

Scăderea cu cel puţin 50 % a
numărului cazurilor de indisciplină
în timpul programului şcolar

Saptamanal

Consilier
psihopedagogic,
diriginţi

Elevii

Organizarea unor
programe intensive de
pregătire la disciplinele
de xamen
Urmărirea situaţiei
şcolare pentru
introducerea
programelor de
ameliorare pentru elevii
cu nevoi speciale

Rezultatele obţinute la testările
periodice pentru identificarea
progresului şcola

Lunar

Elevii

50

Venit propriu

Înregistrarea nivelului
rezultatetelor obţinute la simulările
pentru examenele de bacalaureat

Lunar

Profesori responsabili
pt. desfăşurarea
examenelor i de
bacalaureat
Directori şi prof. pentru
disciplinele de examen

Elevii

100

Venit propriu

Adaptarea stilului de
predare şi a strategiilor
la particularităţile şi
nevoile de învăţare şi
de comunicare specifice
grupurilor de elevi în
scopul asigurării
egalității de șanse și
promovării educației
incluzive

75% cadre didactice au strategii
didactice adaptate nevoilor
individuale și de grup
Toate cadrele didactice au
curriculum adaptat pentru elevii cu
CES

permanent

Directorii
Toate cadrele didactice

Elevii
Părinții elevilor
Psihologul școlii

100

Venituri
proprii

PRIORITATEA III : IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR CALITĂȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE
DE CALIATE ȘI A FLEXIBILITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE
Obiectiv:
O2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
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Ţinta:
Servicii de calitate oferite de şcoală
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională
Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie,implică responsabilitatea
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de
predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. 50 %
dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale.
Biblioteca şcolii dispune de un numãr de 27000 volume, fiind necesară completarea fondului de carte
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
care vor fi
responsabile
implicaţi
estimativ
finanţare
finalizate
Diseminarea informaţiilor
privind cadrul asigurării
calităţii în educaţie
Proiectarea riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei
structuri funcţionale din şcoală

Planuri manageriale
Obţinerea de informaţii
referitoare la nevoile de
instruire, educaţie şi formare

Anual în luna
octombrie

Echipa managerială
Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
C.A.
CEAC

Cadre didactice

Realizarea planului operaţional
privind asigurarea calităţii
educaţiei

Planuri
manageriale, operaționale,
de îmbunătățire a calității
educației.
90 % din cadrele didactice
aplicã metodele active de
învãţare.
Identificarea nevoilor de
formare pentru toate cadrele
didactice ale școlii
Realizarea unei situații
statistice
Creşterea prestigiului
şcolii,Procese verbale,
materiale, materiale
specifice activităților

Anual în luna
octombrie

Comisia de Asigurare
a Calităţii
Echipa managerială

Cadre didactice
Elevi

Anual

Echipa managerialã
a şcolii
Responsabilii
comisiilor metodic

I.S.J. Suceava

300

Venit propriu

1 activitate în
fiecare an școlar

Director Responsabilii
ariilor curriculare

I.S.J. Suceava
Instituţii de
învăţământ Agenţii
economic

300

Venit propriu

Aplicarea de chestionare
cadrelor didactice, pentru
identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională

Organizarea de activităţi
metodice şi ştiinţifice la nivelul
scolii.
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Dezvoltarea unui program de
formare continuă a personalului
didactic din şcoala

Transformarea şcolii într-un
centru resursă al zonei
pentru activităţi de formare
şi perfecţionare
Procese verbale

Actualizarea competenţelor de
specialitate prin participarea
profesorilor la examenele
pentru acordarea gradelor
didactice
Promovarea şi stimularea
creativităţii, a inovaţiei şi a
liberei iniţiative în procesul de
predare-învăţare

Număr de cadre didactice
care au participat la
examenele pentru cordarea
gradelor didactice
Certificate obţinute
Creşterea calităţii actului
didactic.
Fise de asistente la ore,
Proiecte didactice

Iunie 2018

Anual

Permanent

Directorii Responsabil
arie curriculară
„Tehnologii”

Responsabilul cu
perfecţionarea
cadrelor didactice
prof.
Membri CEAC

Cadrele didactice
din aria curriculară
„Tehnologii”
Consiliul Local
AJOFM

1000

Venit propriu
BUGET

Venit propriu
ISJ,
Universităţi,
Profesorii
interesaţi
I.S.J.SUCEAVA
C.C.D.SUCEAVA
Cadrele didactic

300

Venituri
proprii

PRIORITATEA III : IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR CALITĂȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE
DE CALIATE ȘI A FLEXIBILITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE
Obiectiv:
O2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
Ţinta:
Servicii de calitate oferite de şcoală
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională
Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
Context:
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie,implică responsabilitatea şcolii
pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de predareînvãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. 50 % dintre
cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale.
Biblioteca şcolii dispune de un numãr de 27000 volume, fiind necesară completarea fondului de carte
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
care vor fi
responsabile
implicaţi
estimativ
finanţare
finalizate
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Diseminarea informaţiilor
privind cadrul asigurării
calităţii în educaţie
Proiectarea riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei
structuri funcţionale din şcoală

Planuri manageriale
Obţinerea de informaţii
referitoare la nevoile de
instruire, educaţie şi formare

Anual în luna
octombrie

Echipa managerială
Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
C.A.
CEAC

Cadre didactice

Realizarea planului operaţional
privind asigurarea calităţii
educaţiei

Planuri
manageriale, operaționale,
de îmbunătățire a calității
educației.
90 % din cadrele didactice
aplicã metodele active de
învãţare.
Identificarea nevoilor de
formare pentru toate cadrele
didactice ale școlii
Realizarea unei situații
statistice
Creşterea prestigiului
şcolii,Procese verbale,
materiale, materiale
specifice activităților
Transformarea şcolii într-un
centru resursă al zonei
pentru activităţi de formare
şi perfecţionare
Procese verbale

Anual în luna
octombrie

Comisia de Asigurare
a Calităţii
Echipa managerială

Cadre didactice
Elevi

Anual

Echipa managerialã
a şcolii
Responsabilii
comisiilor metodic

I.S.J. Suceava

300

Venit propriu

1 activitate în
fiecare an școlar

Director Responsabilii
ariilor curriculare

300

Venit propriu

Iunie 2018

Directorii Responsabil
arie curriculară
„Tehnologii”

I.S.J. Suceava
Instituţii de
învăţământ Agenţii
economic
Cadrele didactice
din aria curriculară
„Tehnologii”
Consiliul Local
AJOFM

1000

Venit propriu
BUGET

Aplicarea de chestionare
cadrelor didactice, pentru
identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională

Organizarea de activităţi
metodice şi ştiinţifice la nivelul
scolii.
Dezvoltarea unui program de
formare continuă a personalului
didactic din şcoala

Actualizarea competenţelor de
specialitate prin participarea
profesorilor la examenele
pentru acordarea gradelor
didactice

Număr de cadre didactice
care au participat la
examenele pentru cordarea
gradelor didactice
Certificate obţinute

Anual

Responsabilul cu
perfecţionarea
cadrelor didactice
prof.
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Promovarea şi stimularea
creativităţii, a inovaţiei şi a
liberei iniţiative în procesul de
predare-învăţare

Creşterea calităţii actului
didactic.
Fise de asistente la ore,
Proiecte didactice

Permanent

Membri CEAC

I.S.J.SUCEAVA
C.C.D.SUCEAVA
Cadrele didactic

300

Venituri
proprii

PRIORITATEA III : IMPLEMENTAREA PRINCIPIILOR CALITĂȚII ÎN VEDEREA ASIGURĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE
DE CALIATE ȘI A FLEXIBILITĂȚII FORMĂRII PROFESIONALE A RESURSELOR UMANE
Obiectiv:
O2: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
Ţinta:
Servicii de calitate oferite de şcoală
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calităţii în educaţie şi flexibilităţii în formare profesională
Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
Context: Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie,implică responsabilitatea
şcolii pentru autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire.Din analiza internã efectuatã s-a constatat faptul cã strategiile de
predare-învãţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. 50 %
dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale.
Biblioteca şcolii dispune de un numãr de 27000 volume, fiind necesară completarea fondului de carte
Măsuri/Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de
atingerea obiectivului:
(măsurabile)
care vor fi
responsabile
implicaţi
estimativ
finanţare
finalizate
Diseminarea informaţiilor
privind cadrul asigurării
calităţii în educaţie
Proiectarea riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei
structuri funcţionale din şcoală

Planuri manageriale
Obţinerea de informaţii
referitoare la nevoile de
instruire, educaţie şi formare

Anual în luna
octombrie

Echipa managerială
Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
C.A.
CEAC

Cadre didactice

Realizarea planului operaţional
privind asigurarea calităţii
educaţiei

Planuri
manageriale, operaționale,
de îmbunătățire a calității
educației.

Anual în luna
octombrie

Comisia de Asigurare
a Calităţii
Echipa managerială

Cadre didactice
Elevi
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Aplicarea de chestionare
cadrelor didactice, pentru
identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională

Organizarea de activităţi
metodice şi ştiinţifice la nivelul
scolii.
Dezvoltarea unui program de
formare continuă a personalului
didactic din şcoala

Actualizarea competenţelor de
specialitate prin participarea
profesorilor la examenele
pentru acordarea gradelor
didactice
Promovarea şi stimularea
creativităţii, a inovaţiei şi a
liberei iniţiative în procesul de
predare-învăţare

90 % din cadrele didactice
aplicã metodele active de
învãţare.
Identificarea nevoilor de
formare pentru toate cadrele
didactice ale școlii
Realizarea unei situații
statistice
Creşterea prestigiului
şcolii,Procese verbale,
materiale, materiale
specifice activităților
Transformarea şcolii într-un
centru resursă al zonei
pentru activităţi de formare
şi perfecţionare
Procese verbale
Număr de cadre didactice
care au participat la
examenele pentru cordarea
gradelor didactice
Certificate obţinute
Creşterea calităţii actului
didactic.
Fise de asistente la ore,
Proiecte didactice

Anual

Echipa managerialã
a şcolii
Responsabilii
comisiilor metodic

I.S.J. Suceava

300

Venit propriu

1 activitate în
fiecare an școlar

Director Responsabilii
ariilor curriculare

300

Venit propriu

Iunie 2018

Directorii Responsabil
arie curriculară
„Tehnologii”

I.S.J. Suceava
Instituţii de
învăţământ Agenţii
economic
Cadrele didactice
din aria curriculară
„Tehnologii”
Consiliul Local
AJOFM

1000

Venit propriu
BUGET

Anual

Permanent

Responsabilul cu
perfecţionarea
cadrelor didactice
prof.
Membri CEAC

Venit propriu
ISJ,
Universităţi,
Profesorii
interesaţi
I.S.J.SUCEAVA
C.C.D.SUCEAVA
Cadrele didactic

PRIORITATEA IV: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ȘCOALĂ-FAMILIE
Obiectiv: O.1.Implicarea elevilor si a parintilor la luarea deciziilor la nivel de organizatie
Ţinta: Cresterea numarului de parinti care participa la luarea deciziilor la nivel de organizatie la 50% din totalul parintilor
Context
Valorificarea slabă din partea şcolii a oportunităţilor de colaborare cu partenerii;
Slaba conştientizare a rolului părinţilor ca parteneri
PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII
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Măsuri/Acţiuni pentru
atingerea obiectivului:
(Ce anume trebuie să se
întâmple?)
Consilierea elevilor si a
parintilor
pentru a intelege
importanta
examenului de
bacalaureat

Organizarea de lectorate
cu parintii
pentru prezentarea
importanteisustinerii si
promovarii examenelor
de absolvire.
Diseminarea activitatilor
educative extraşcolare
şidin derularea
proiectelor în prezenta
părinţilor şi
apartenerilor ociali.
Organizarea de activitati
extrascolare la care
saparticipe si parintii
elevilor.

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoanele
responsabile

Parteneri implicaţi

Cost
estimativ

Sursa de
finanţare

Cresterea numarului de elevi care
participala consiliere la 90% din
numarul total deelevi din anii
terminali
Cresterea numarului de parinti
careparticipa la consiliere pe tema
examenuluide bacalaureat la 50%
din totalul parintilor
care au copii in anii terminali
Implicarea mai activa a parintilor
inpregatirea elevilor pentru
examenul debacalaureat – 75% din
numarul total deparinti
monitorizeaza activiatatea de
pregatire pentru examenul de
bacalaureat alcopiilor lor
Creşterea la 50% din numarul total
depărinţi a celor care participa la
activitatile
de diseminare a activitatilor
educativedesfasurate la nivel de
organizatie.

2017-2018

Director
Consilierul educativ
Psihologul scolar

Parinti
Elevi

500

Venituri
proprii

2017-2018

Director
Consilierul educativ
Psihologul scolar

Parinti
Elevi
Diriginti

500

Venituri
proprii

Anual până
în 2020

Directorul
Directorul adjunct
Consilierul
educativ

Parinti
Elevi
Diriginti

100

Venituri
proprii

Cunoasterea de catre parinti a
preocuparilor copiilor lor ( cresterea
la60% din numarul total de părinti a
celorcare participa la activitatile
extrascolare aleelevilor )

Anual până
în 2020

Director ,
Director adjunct
Consilieruleducativ
Coordonator CSE
Consiliulreprezentativ
alparintilor

Parinti
Elevi
Diriginti

500

Venituri
proprii
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Imbunătăţirea
procesului deinformare
aelevilor şi
părinţilor şi promovarea
calificărilor

Site-ul școlii actualizat
300 de vizitatori la Ziua
porților deschise
300 de pliante distribuite
Realizarea a cel puțin trei tipuri de
noi materiale de promovare a școlii
(pixuri, agende, afișe, etc.)

Anual până
în 2020

Directori
Responsabilii
de ariicurriculare
Consilierulşcolar

Asociaţiapărinţilor
Agenţiieconomici
parteneri ai
şcoli

5.000

Bugetul local
Resurse
extrabugetare
Fonduri
comunitare
Contribuţie
proprie

PRIORITATEA V: DEZVOLTAREA INSTRUIRII NONFORMALE PRIN ACTIVITATI EXTRASCOLARE
Obiectiv:
O1.Asigurarea unei educații de calitate prin promovarea valorilor educației nonformale

Ţinta:: Cresterea numarului de proiecte educationale si a numarului de elevi si profesori participanti la proiecte cu 25% fata de anul scolar 2016-2017
Context:
Unul dintre scopurile educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă.
Se impune : sprijinirea elevilor în depăşirea problemelor specifice vârstei;promovarea sănătăţii şi a stării de bine;dezvoltarea personală a elevului;oferirea de alternative
pentru timpul liber.
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea Rezultate aşteptate
Data până la care
Persoana/ persoanele
Parteneri
Cost
Sursa de finanţare
obiectivului:
(măsurabile)
vor fi finalizate
responsabile
implicaţi
estimativ
Elaborarea planului de activităţi
educative curriculare şi
extracurriculare de către echipe
interdisciplinare la nivelul
unităţii de învăţământ

Planul de activitati
educative curriculare şi
extracurriculare

Octombrie 2017

Consilier educativ

Consiliul
elevilor

200

Venit propriu

Asigurarea popularizării
acțiunilor, proiectelor,
programelor extrașcolare
realizate la C.T.Al.I.Cuza
Suceava

Documentații specifice
Planuri manageriale,
operaționale Site-ul școlii,
Articole presă, mass media,
publicații

Permanent

Directorii

Elevii
Cadre didactice

300

Venit propriu

Creșterea numărului de
participări la concursuri și
competiții a elevilor școlii

Creșterea cu 10% a premiilor
obținute de către elevi la
diferite competiții și
concursuri școlare

Permanent

Elevii
Cadre didactice

500

Venit propriu
BUGET

Consilierul educativ

Consilierul educativ
Responsabili comisii
metodice
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Documente specifice fiecărei
competiții.

Evaluarea satisfacției
educabililor cu privire la
activitățile extra - curriculare
organizate în școală
Realizarea de parteneriate și
proiecte educative axate pe
stimularea voluntariatului,
combaterea consumului de
tutun, droguri, precum și a
agresivității și violenței în
mediul școlar
Participarea școlii la
competițiile de proiecte la nivel
județean și național

Chestionare

Mai 2018

Consilierul educativ

Elevii
Cadre didactice

200

Venit propriu

Proiecte
Planificări a orelor educative
Planuri manageriale
Documente

Permanent

Consilier educativ
Profesorii diriginți
Psihologul școlar

Elevii
Cadre didactice

1000

Venit propriu

Reglementări
Regulamente

Cf.calendarelor
concursurilor

Directorii
Consilier educativ

Elevii
Cadre didactice

500

Venit propriu
Buget

Consumabile

PRIORITATEA VI: UTILIZAREA ȘI EXPLOATAREA RAȚIONALĂ ȘI OBIECTIVĂ A RESURSELOR MATERIALE ȘI FINANCIARE ÎN
PROMOVAREA ÎNVĂȚĂRII PE TOT PARCURSUL VIEȚII
Obiectiv: O1 Bază materială adaptată noului curriculum

Ţinte:
Dotarea şcolii cu echipamente didactice la standarde europene până în anul 2020
Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială;
Dotarea bibliotecii cu cel putin 300 de titluri noi

Context:
Desi scoala este dotata cu mijloace didactice si echipamente,o parte din ele sunt uzate moral. De aceea se impune actualizarea dotărilor unităţii conform evoluţiei
tehnologice, urmărind formarea de competenţe cerute pe piaţa muncii, conform standardelor de pregătire profesională
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Măsuri/Acţiuni pentru
atingerea obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoanele
responsabile

Parteneri implicaţi

Cost
estimativ

Sursa de
finanţare

Identificarea de surse
extrabugetare în scopul
achiziţionării de
echipamente didactice
Dotarea bibliotecii cu
titluri noi

Identificarea a cel puțin 2 sponsori
dintre agenții economici locali
Implicarea comunității locale

2018-2020

Directorii

Consiliul local
Agenții economici

50

Sponsori
Comitetul de
parinti

Cel puţin 300 titluri noi de carte,
adecvate nivelului nostru de
învăţământ şi cu soft educaţional,
conform normativelor în vigoare
pentru evidenţa fluxului de elevi
Îmbunătăţirea condiţiilor de
desfăşurare a orelor de instruirea
practică

Iunie

Directorii
Bibliotecar
Responsabilii ariilor
curriculare

1000

Venit propriu
Sponsorizari
Buget

An şcolar

Directorul, şefii de
comisii metodice,

Contabil șef
Administrator
Consiliul
consultativ
al părinților
Contabil șef
Administrator

1500

Venit propriu

Identificarea de fonduri
necesare pentru
procurarea
materialelor utilizate la
instruirea practică
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TEMA A 4-A – CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în
formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii au fost
corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli VET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea
analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare
personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în
cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care
şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea
obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
SURSE DE INFORMAŢII:
olii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii,
oferta de şcolarizare)
rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii –
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)
-uri de prezentare a judeţului SUCEAVA
-Est
- AJOFM SUCEAVA

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:
-back, actualizare;
în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
administratie

PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

126

ANEXA PAS 2. LISTA ABREVIERILOR
PRAI
PLAI
PAS
AJOFM
ANOFM
CJ
CAEN
CNP
CR
CLD
COR
CDR
FPC
DJS
SEOFM
FSE
UE
PIB
VAB
ÎU
IDRU
DRU
INS
IPT
ISCED
ISCO
ISJ
OIM
IFPI
CLDPS
PDL
ACL
APM
MECI
MMFPS
PNAO
PND
ONG
NUTS
PCM

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
Planul de Acţiune al Şcolii
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
Consiliul Judeţean
Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activitatilor din Economia
Nationala
Comisia Naţională de Prognoză
Consoţiu Regional
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
Codul Ocupaţiilor din România
Consiliul de Dezvoltare Regională
Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor)
Direcţia Judeţeană de Statistică
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca
Fondul Social European
Uniunea Europeană
Produsul Intern Brut
Valoarea Adăugată Brută
Învăţământ Universitar
Index Dezvoltarea Resurselor Umane
Dezvoltarea Resurselor Umane
Institutul Naţional de Statistică ( România)
Învăţământ Profesional şi Tehnic
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard
Classification of Education
Intenational Standard Classification of Occupations
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)
Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială
Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională
Planul de Dezvoltare Locală
Analiza Cadrului Logic
Analiza Pieţei Muncii
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Planul Naţional de Dezvoltare
Organizaţii Non-guvernamentale
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică
Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management)
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UIP
PDR
RO
POS
SAM

Unitatea de Implementare a Proiectului
Planul de Dezvoltare Regională
România
Programul Operaţional Sectorial
Scoala de Arte şi Meserii
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses,
SWOT
Oportunities, Threaths)
TVET
Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training)
VET
Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training)
WB
Banca Mondială (Word Bank)
UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
SPP
Standare de Pregatire Profesională
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ANEXA PAS 3. MATRICEA cadru LOGIC
Obiective
şi activităţi
Obiective
generale

Intervenţia logică
Asigurarea calităţii
educaţiei

Modernizarea
demersului didactic
prin abordarea
strategiilor de tip
formativ şi aplicativ
Acces la educaţie şi
egalitate de şanse

Fundamentarea ofertei
educaţionale pe baza
nevoilor de dezvoltare
personală a elevilor
Implicarea părinţilor în
managementul unităţii
şcolare

Dezvoltarea
parteneriatelor la nivel
local, naţional,
international
Eficienţă managerială
prin diagnoză,
proiectare,
implementare,
evaluare în sens
pozitiv
Asigurarea condiţiilor
corespunzătoare de
infrastructură
Modernizarea
resurselor materiale

Indicatori de verificare ai
obiectivelor
Formarea pentru întreg
personalul școlii a unei
mentalități a culturii calității
în educație până în 2020
Creșterea cu cel puțin 25%
a activităților didactice
axate pe strategii moderne,
formative și aplicative până
la sfârșitul anului școlar
2017-2018
Îmbunătăţirea nivelului de
pregătire a elevilor,
creşterea performanţelor cu
20% şi reducerea cu 50%a
absenteismului la sfârșitul
anului școlar 2017-2018
Ofertă școlară adaptată
nevoilor elevilor și
cerințelor pieții muncii
pentru anul școlar 20172018
Creșterea cu 50% a
numărului părinților
implicați în viața școlii în
anul școlar 2017-2018
Creșterea cu 30% a
numărului de proiecte
locale, naționale, europene
la nivelul anului 2017-2018
Creșterea cu cel puțin 25%
a eficienței manageriale pe
parcursul anului școlar
2017-2018
Creșterea gradului de
dotare a întregii școli cu cel
puțin 20% până în anul
2020

Surse de verificare
Surse de informare:
plan managerial, plan
de îmbunătățire a
calității educației,
RAEI, Strategia
internă a calității
Rapoarte
manageriale, rapoarte
comisii metodice, fișe
asistențe

Statistici examene,
concursuri școlare,
statistici frecvență și
rezultate școlare

Oferta școlară 20172018

Procese verbale,
rapoarte CRP

Documentații
proiecte, rapoarte
proiecte
Portofolii manageri,
documentații
specifice de
planificare, diagnoză,
evaluare
Inventare actualizate

PLANUL DE ACTIUNE AL SC0LII

Supoziţii/Ipoteze

COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” SUCEAVA
Calea Unirii nr 49, Tel:516752 Fax:516753 E-mail ctalicuza@yahoo.com

Scopul
proiectului

Oferirea de către
C.T.Al.I.Cuza Suceava
a unor servicii
educaționale de
calitate și performanţă,
prin promovarea
valorilor europene,
egalității de șanse,
adaptarea sistemului
educațional al instituției
școlare la nevoile
societății și comunității,
în acord cu
standardele naționale
și europene privind
educația

Creșterea cu 20% a
performanțelor elevilor față
de anul școlar trecut, prin
îmbunătățirea rezultatelor
la examene și concursuri
școlare ale elevilor
Creșterea cu 25% a
numărului elevilor de
gimnaziu înscriși la
începutul anului școlar
Creșterea cu 25% a
numărului de absolvenți ai
profilului tehnic încadrați pe
piața muncii față de anul
școlar trecut
Creșterea cu 25% a
numărului de ore de
perfecționare a
personalului didactic și
nedidactic
Creșterea cu 50% a
parteneriatelor cu instituții
școlare europene,
naționale și locale față de
anul școlar trecut

Sursele de
informaţii:
Statistici examene,
concursuri școlare,
diplome elevi,
profesori
Statistici privind
înscrierea elevilor de
gimnaziu la liceu
Statistici privind
absolvenții
Adeverințe, certificate
cursuri de formare
Acorduri de
colaborare,
parteneriate
Metodele pentru a
obţine aceste
informaţii:
Rapoarte ale echipei
manageriale, șefi
compartimente
Analize interne și
evaluări externe
Articole și publicații,
mass media

Rezultate

Calitate crescută a
serviciilor
educaționale;
Egalitate de șanse,
valori naționale și
europene ale educației
promovate
Sistem educațional
adaptat la nevoile reale
și în permanentă
dinamică ale societății
și comunității

Imagine a școlii promovată
Rată crescută de înscriere
a absolvenților de gimnaziu
în clasele propuse conform
ofertei școlare
Rată crescută de
promovabilitate la
bacalaureat
Premii și distincții la
concursurile școlare
Parteneriate educaționale
adaptate schimbărilor
sociale

Activităţi

Analiza obiectivă a
serviciilor educaționale
oferite și monitorizarea
permanentă a acestora
Realizarea planurilor
operaționale și
manageriale, a
parteneriatelor
educaționale necesare

Mijloace
Personal didactic și
nedidactic organizat pe
grupe de lucru
Mijloace logistice și
materiale necesare
Condiții tehnice pentru
elaborarea strategiilor,
planurilor instituției școlare

Proiecte de
promovare a școlii în
comunitate
Număr crescut al
elevilor înscriși pentru
fiecare profil,
specializare
Statistică bacalaureat
Diplome, adeverințe
Contracte cu agenți
economici, instituții
școlare, instituții
economice, culturale,
etc.
Surse de informații:
Monitorizarea internă
și externă PAS;
Rapoarte de analiză
la nivelul școlii și pe
compartimente
Costuri:
Costurile proiectului:
29.500 RON
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Condiţii externe:
Interesul la nivel
național pentru
colegiile tehnice
Alocarea resuselor
financiare
corespunzătoare prin
bugetul local
Cadru legislativ
Riscuri:
Dezinteresul unor
instituții
Slabă implicare a
personalului școlii, a
părinților și elevilor
Piață a muncii cu un
ritm prea rapid de
schimbare
Modificări legislative
Slabă colaborare cu
agenții economici
Lipsa unor dotări
pentru anumite
specializări
Absenteismul
elevilor, slabă
motivație pentru
propria formare
Interesul elevilor și
părinților
Promovarea
performanțelor
elevilor de către
mass media
Stabilitate legislativă
și strategică privind
educația la nivel
naționale

Interesul agenților
economici și a altor
parteneri educaționali
Implicarea
comunității locale și a
organismelor de
evaluare externă
Existența legislației
corespunzătoare
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și viabile unei educații
de calitate

Resurse financiare proprii
sau din finanțare,
sponsorizări

Costurile sunt
defalcate în bugetul
proiectului pe
activități
corespunzătoare
priorităților, țintelor și
obiectivelor specifice
propuse în planul
operațional

Pre-condiţii
- Existența unei echipe de lucru a proiectului;
- Existența unui spațiu amenajat și dotat în scopul proiectului PAS;
- Existența reurselor logistice și financiare necesare
- Documentații specifice (PLAI, Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord – Est, etc.)
- Parteneriate viabile ale școlii cu agenții economici
- Existența unui cadru legislativ implementat de către autorități
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MACHETE
MACHETELE ANEXELOR PENTRU FUNDAMENTAREA PAS

ANEXA A2.1. DATE DEMOGRAFICE
Evoluţia previzionată pentru absolvenţii de clasa a VIII –a
Judeţ, Localitate
Judetul Suceava

ANUL
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

34153

32491

32441

32051

31344

30592

20738

Localitatea1 …….
Localitatea2 …….
Sursa: ISJ/ISMB
1) Localitatea în care este situată şcoala
2) Celelalte localităţi, evidenţiate distinct, care sunt relevante pentru aria de recrutare a elevilor

Populaţia judeţului şi a localităţii unde este situată şcoala la data de 1 iulie 2016 pe
grupe de varsta

Judeţul,
Localitatea

Total, masculin,
feminin, urban,
rural

Ponderi pe grupe de vârstă
Pondere

744677

0-14
ani

15-19
ani

131617

Total, din care:

Judeţul
Suceava

Masculin

370005

Feminin

374672

Urban, din care:

324536

Masculin

158312
166224

Feminin
Rural, din care:

420141

Masculin

211693

Feminin

208448

Total, din care:
Localitatea….

Masculin
Feminin
Total, din care:

Localitatea….

Masculin
Feminin

Sursa:…

Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava….
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ANEXA A2.2. PIERDERI COHORTĂ
Anexa 10.2.

Pierderi cohortă
Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare ȘCOALĂ PROFESIONALĂ
ANUL ŞCOLAR
Criteriul

20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

Înscrisi în cl a IX-aPROFESIONALĂ

-

30

35

107

120

113

Absolvenţi cl a IX-a

-

27

29

97

120

104

TOTAL PIERDERI IN CL A IX-A

-

3

6

10

-

9

% PIERDERI IN CLASA A IX-A

-

10%

17%

9%

-

8%

-

20

26

19

103

120

Absolvenţi cl a X-a

-

20

22

20

96

117

TOTAL PIERDERI IN CL A X-A

-

-

4

-

7

3

% PIERDERI IN CLASA A X-A

-

-

15%

-

7%

3%

-

-

-

29

20

96

-

-

-

26

19

86

-

-

-

3

1

10

-

-

-

10%

5%

10%

Înscrisi în cl a X-a PROFESIONALĂ

Înscrisi în cl a XI-a PROFESIONALĂ
Absolvenţi cl a XI-a
TOTAL PIERDERI IN CL A XI-A

% PIERDERI IN CLASA A XI-A

NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare
profesională se recomandă realizarea tabelului pentru fiecare domeniu

Pierderi cohortă
Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare LICEU
ANUL ŞCOLAR

Criteriul
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20112012

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

Înscrisi în cl a XI-aLICEU TEORETIC

99

173

168

117

102

94

Absolvenţi cl a XI-a

99

165

157

95

88

88

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA ÎN
CLASA A XII-A

-

8

11

22

20

6

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA A
XII-A

-

5%

7%

19%

14%

6%

-

-

-

18

18

20

Absolvenţi cl a XI-a

-

-

-

16

16

18

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA ÎN
CLASA A XII-A

-

-

-

2

2

2

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA A
XII-A

-

-

-

11%

11%

10%

133

101

84

51

56

35

89

89

65

43

52

30

TOTAL PIERDERI LA TRECEREA ÎN
CLASA A XII-A

44

12

19

8

4

5

% PIERDERI LA TRECEREA ÎN CLASA A
XII-A

33%

12%

23%

16%

7%

14%

Înscrisi în cl a XI-aLICEU SERVICII

Înscrisi în cl a XI-aLICEU TEHNIC
Absolvenţi cl a XI-a

NOTĂ: Pentru unităţile şcolare cu un număr semnificativ de clase în mai multe domenii de formare
profesională se recomandă realizarea tabelului pentru fiecare domeniu
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ANEXA A2.3. CAUZE PIERDERI
Anexa 10.3.

Cauzele pierderilor înregistrate
Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare ȘCOALĂ PROFESIONALĂ la
sfârşitul anului 2016-2017

Criteriul
Total pierderi în ȘCOALA
PROFESIONALĂ

Total pierderi la trecerea
în anul de completare

Total pierderi în anul de
completare

Total pierderi la trecerea
în clasa a XII-a

Total
pierderi*
(nr. elevi)

Cauze
Abandon şcolar

22

-

-

-

Pierderi pe
cauze
(nr.
elevi)
-

Repetenţie

14

Transfer în altă unitate
de învăţământ

2

(alte situaţii)**

6

Continuă studiile în altă
unitate de învăţământ

-

Angajaţi

-

Înscrişi în şomaj

-

Acasă***

-

Alte situaţii**

-

Abandon şcolar

-

Repetenţie

-

Transfer în altă unitate
de învăţământ

-

Alte situaţii**

-

Continuă studiile în altă
unitate de învăţământ

-

Angajaţi

-

Înscrişi în şomaj

-

Acasă***

-

Alte situaţii**

-

* Valorile sunt cele din tabelul din Anexei 2.2.
** Se vor trece situaţiile efective (ex. plecaţi în străinătate)
*** Se referă la absolvenţii care nu continuă studiile, nu sunt angajaţi, nu sunt înscrişi în
şomaj şi nu se încadrează în alte situaţii

Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă la sfârşitul anului
şcolar 2016-2017

Criteriul

Total
pierderi*
(nr. elevi)
-

Cauze
Abandon şcolar
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Repetenţie

21

Transfer în altă unitate de
învăţământ

TOTAL PIERDERI IN LICEU
TEHNOLOGIC

7

Alte situaţii**
Total la profilul tehnic

2 retrași

Abandon şcolar

-

17

Repetenţie
Transfer în altă unitate de
învăţământ

5

Alte situaţii**
Total la profilul resurse
naturale şi protecţia mediului

1 retras

Abandon şcolar

-

-

Repetenţie
Transfer în altă unitate de
învăţământ

Total la profilul servicii

-

-

Alte situaţii**

-

Abandon şcolar

4

Repetenţie
Transfer în altă unitate de
învăţământ

2

Alte situaţii**

1 retras

* Pentru TOTAL PIERDERI ÎN LICEUL TEHNOLOGIC valorile sunt cele din tabelul Anexei
A2.4.RATA ABANDONULUI
** Se vor trece situaţiile efective

ANEXA A2.4. RATA ABANDONULUI ---

NU E CAZUL

ANEXA A2.5. RATA DE PROMOVARE
Anexa 10.5.
RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
MECANIC AUTO
ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

Criteriul

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

Total
şcoală

90%

masculin

100%

feminin

100%

91%

100%

93%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

urban**

24%

29%

31%

34%

23%

rural**

76%

71%

69%

66%

77%

Total
şcoală

100%

85%

100%

98%

96%

masculin

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

feminin
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a XI-a (an de
completare)

Stagiu de
pregătire
practică
MECANIC
AUTO

urban**

27%

25%

29%

35%

24%

rural**

73%

75%

71%

65%

76%

Total
şcoală

-

-

90%

95%

95%

masculin

-

-

100%

100%

100%

feminin

-

-

-

-

-

urban**

-

-

34%

29%

27%

rural**

-

-

66%

71%

73%

Total
şcoală

100%

-

-

-

-

masculin

100%

-

-

-

-

feminin

-

-

-

-

-

urban**

29%

-

-

-

-

rural**

71%

-

-

-

-

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt
şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE
ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

Criteriul

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

Total
şcoală

-

-

91%

100%

96%

masculin

-

-

78%

100%

95%

feminin

-

-

100%

100%

100%

urban**

-

-

23%

26%

24%

rural**

-

-

77%

74%

76%

Total
şcoală

-

-

-

82%

100%

masculin

-

-

100%

100%

feminin

-

-

-

-

urban**

-

-

-

34%

23%

rural**

-

-

-

66%

77%

Total
şcoală

-

-

-

-

72%

-

-

-

-

71%

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

24%

-

-

-

-

76%

a XI-a (an
masculin
de
feminin
completare)
urban**
rural**

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt
şcolarizaţi elevi
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* *După mediul de rezidenţă al elevilor
RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST
ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

Criteriul

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

Total
şcoală

-

-

89%

100%

86%

masculin

-

-

-

5%

4%

feminin

-

-

100%

95%

96%

urban**

-

-

29%

35%

24%

rural**

-

-

71%

65%

76%

Total
şcoală

-

-

-

92%

97%

masculin

-

-

-

-

6%

feminin

-

-

-

100%

94%

urban**

-

-

-

26%

31%

rural**

-

-

-

74%

69%

Total
şcoală

-

-

-

-

91%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100%

-

-

-

-

23%

-

-

-

-

77%

a XI-a (an
masculin
de
feminin
completare)
urban**
rural**

* Se realizează tabelul pentru fiecare domeniu de formare profesională în care sunt
şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL* TEHNIC
ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

Total şcoală
masculin
a IX-a

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

95%

95%

89%

98%

86%

100%

100%

100%

100%

100%

feminin

-

-

-

-

-

urban**

27%

25%

29%

35%

24%

rural**

73%

75%

71%

65%

76%

91%

100%

87%

92%

90%

100%

100%

100%

100%

98%

-

-

-

-

2%

Total şcoală
a X-a

2012 2013

masculin
feminin
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urban**

23%

26%

31%

33%

35%

rural**

77%

74%

69%

67%

65%

Total şcoală
masculin
a XI-a

77%

84%

93%

86%

100%

100%

100%

100%

feminin

-

-

-

-

-

urban**

32%

30%

34%

29%

27%

rural**

68%

70%

66%

71%

73%

Total şcoală

97%

95%

98%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

feminin

-

-

-

-

-

urban**

24%

29%

31%

34%

23%

rural**

76%

71%

69%

66%

77%

masculin
a XII - a

88%
100%

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor
RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL* TEORERIC
ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

Total şcoală
a IX-a

a XII - a

2014 2015

2015 2016

2016 2017

87%

85%

80%

96%

65%

94%

98%

65%

100%

59%

feminin

83%

74%

91%

96%

70%

urban**

24%

29%

31%

34%

23%

rural**

76%

71%

69%

66%

77%
94%

95%

95%

90%

100%

masculin

94%

95%

80%

100%

94%

feminin

96%

100%

97%

100%

100%

urban**

23%

26%

31%

33%

35%

rural**

77%

74%

69%

67%

65%

100%

93%

81%

86%

95%

Total şcoală
a XI-a

2013 2014

masculin

Total şcoală
a X-a

2012 2013

masculin

100%

93%

66%

85%

97%

feminin

100%

100%

89%

87%

93%

urban**

27%

25%

29%

35%

24%

rural**

73%

75%

71%

65%

76%

100%

98%

93%

86%

100%

Total şcoală
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masculin

100%

98%

89%

83%

100%

feminin

100%

100%

97%

87%

100%

urban**

32%

30%

34%

29%

27%

rural**

68%

70%

66%

71%

73%

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor

RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL* SERVICII
ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

2012 2013

2013 2014

82%

88%

masculin

84%

88%

90%

feminin

78%

100%

urban**

32%

rural**

68%

Total şcoală
a IX-a

Total şcoală
a X-a

a XI-a

2015 2016

2016 2017

85%

83%

80%

78%

100%

88%

98%

30%

34%

29%

27%

70%

66%

71%

73%

90%

-

79%

100%

100%

96%

masculin

-

79%

100%

100%

100%

feminin

-

100%

100%

100%

96%

urban**

-

26%

31%

33%

35%

rural**

-

74%

69%

67%

65%

Total şcoală

-

-

89%

89%

90%

masculin

-

-

89%

91%

100%

100%

86%

90%

urban**

-

-

31%

33%

35%

rural**

-

-

69%

67%

65%

-

-

-

87%

94%

masculin

-

-

-

87%

94%

feminin

-

-

-

100%

100%

urban**

-

-

-

35%

24%

rural**

-

-

-

65%

76%

feminin

Total şcoală
a XII - a

2014 2015

* Se realizează tabelul pentru fiecare profil în care sunt şcolarizaţi elevi
* *După mediul de rezidenţă al elevilor
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ANEXA A2.6. RATA DE SUCCES
Anexa 10.6

RATA DE SUCCES
RATA DE SUCCES LA EXAMENUL DE BACALAUREAT (EVALUAREA
NAŢIONALĂ/TESTAREA NAŢIONALĂ) ŞI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT ÎN ANUL
2016-2017
Învăţământ gimnazial

Învăţământ liceal

Numărul
Numărul
Numărul
Numărul elevilor absolvenţilor elevilor care
absolvenţilor de
care au promovat
de
au promovat
învăţământ
Regiunea
testul naţional
învăţământ examenul de
gimnazial
liceal
bacalaureat

Nivel
Naţional,
...........
Judeţul ........

Total

Total la nivel naţional

din care:
Total
feminin

144929

din care:
feminin

108252

Total

din
din
care:
care:
Total
femini
femini
n
n

12850
9

9364
0

Regiunea……
Jud.SUCEAVA

6188

Şcoala CT „Al I Cuza” SV

-

4765
-

5192

-

-

160

Ponderea elevilor care au promovat testul naţional/examenul
de bacalaureat
în anul şcolar 2016-2017

Regiunea de dezvoltare
Judeţul

Ponderea
Ponderea elevilor
elevilor care au care au promovat
promovat testul
examenul de
naţional
bacalaureat
Pondere Ponder Pondere
Ponder
e
feminin*
feminin***
e Total*
Total***
*
*

Total la nivel naţional

74,7%

79,2%

77%

73,5%

Regiunea……
Jud. SUCEAVA
Şcoala CT „Al I Cuza”
Suceava

-

-

31%

61%

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
Criteriul

ANUL ŞCOLAR
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Total absolvenţi, din
care :
masculin
Pe sexe
feminin
din
localitatea
unde este
situată
şcoala

Absolvenţi

După
mediul de
din alte
rezidenţă
localităţi, din
al elevilor
care:
urban

EXAMENUL DE BACALAUREAT

rural
Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Pe sexe
feminin
Promovaţi
la examenul
de
bacalaureat După
mediul de
rezidenţă
al elevilor

din
localitatea
unde este
situată
şcoala
din alte
localităţi, din
care:
urban
rural

Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Pe sexe

Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul
de
După
bacalaureat mediul de
rezidenţă
al elevilor

feminin
din
localitatea
unde este
situată
şcoala
din alte
localităţi, din
care:

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

20162017

184

237

233

135

160

128

146

138

70

96

56

91

95

65

64

37

47

44

24

30

147

190

189

111

130

24

31

33

20

24

123

159

156

91

106

59

73

70

41

49

24

23

32

16

19

35

50

38

25

30

12

15

13

8

11

47

58

57

33

38

8

10

7

6

7

39

48

50

30

31

32%

31%

30%

30%

31%

41%

32%

46%

39%

38%

59%

68%

54%

61%

61%

20%

21%

18%

19%

22%

80%

79%

82%

81%

78%
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urban
rural

17%

17%

13%

18%

18%

83%

83%

87%

82%

82%

EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR ABSOLVENŢILOR DE LICEU
ANUL ŞCOLAR
Criteriul
Total absolvenţi, din
care :
masculin
Pe sexe

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIOANLE

feminin
din
localitatea
unde este
situată
şcoala

Absolvenţi

După
mediul de
din alte
rezidenţă
localităţi, din
al elevilor
care:
urban
rural
Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Pe sexe
feminin
Promovaţi
la examenul
de certificare

din
localitatea
unde este
situată
şcoala

După
mediul de din alte
rezidenţă localităţi, din
al elevilor care:
urban
rural
Total absolvenţi
Ponderea
absolvenţilor promovaţi, din care :
promovaţi la Pe sexe
masculin

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

85

79

63

51

67

83

79

63

46

61

2

-

-

5

6

17

16

9

10

12

68

63

54

36

55

11

5

13

8

8

57

58

41

28

47

82

79

63

47

65

80

79

63

42

59

2

-

-

5

6

15

16

9

9

11

67

63

54

38

54

12

5

13

8

8

55

58

41

30

46

97%

100%

100%

92%

97%

98%

100%

100%

89%

91%
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examenul de
certificare

feminin
din
localitatea
unde este
situată
După
şcoala
mediul de din alte
rezidenţă localităţi, din
al elevilor care:
urban
rural

2%

-

-

11%

9%

18%

15%

14%

19%

17%

82%

80%

86%

81%

83%

18%

8%

24%

21%

15%

82%

92%

76%

79%

85%

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
ANUL ŞCOLAR

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIOANLE LA
SAM

Criteriul
Total absolvenţi, din
care :
masculin
Pe sexe
feminin
din
localitatea
unde este
situată
şcoala

Absolvenţi

După
mediul de din alte
rezidenţă localităţi, din
al elevilor care:
urban
rural
Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Promovaţi
la examenul
de certificare

Pe sexe
feminin
din
După
localitatea
mediul de
unde este
rezidenţă
situată
al elevilor
şcoala

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016

2016 2017

27

-

26

19

86

27

-

26

19

64

-

-

-

-

22

5

-

6

3

15

22

-

20

16

71

3

-

4

4

12

19

-

16

12

59

27

-

26

19

86

27

-

26

19

64

-

-

-

-

22

5

-

6

3

15
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din alte
localităţi, din
care:

22

-

20

16

71

3

-

4

4

12

19

-

16

12

59

100%

-

100%

100%

100%

masculin 100%

-

100%

100%

100%

-

-

-

-

100%

din
localitatea
unde este
situată
şcoala

19%

-

23%

16%

17%

din alte
localităţi, din
care:

81%

-

77%

84%

83%

14%

-

20%

25%

17%

86%

-

80%

75%

83%

urban
rural
Total absolvenţi
promovaţi, din care :
Pe sexe
feminin
Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
După
certificare
mediul de
rezidenţă
al elevilor

urban
rural

EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR
LA ANUL DE COMPLETARENU ESTE CAZUL
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ANEXA A2.7. NUMĂR ELEVI PE CADRU DIDACTIC
Anexa 10.7.

Numar elevi/cadru didactic
Nr. elevi/cadru didactic

NIVEL JUDEŢEAN
2010 –
2011

2012 –
2013

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 - 2015

2015 2016

2016 2017

Preşcolar

-

-

-

-

-

-

Primar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17,1

13,3

12,2

11,2

Nivel de
învăţământ

Gimnazial

Liceal
Profesional
şi tehnic
Postliceal
Şcoală de
maiştrii

2011 2012

2013 2014

ŞCOALA CT „Al I Cuza” Suceava
2014 2015

2015- 2016

13

13

13

12

13

13

20082009

20092010

20102011

20112012

20122013

2013-2014

98,2

98,9

98,9

100

98,6

16,3

98,2

100

100

100

94,1

-

7,5

15,3

12

12

12

-

-

12

14

13

12

-

-

-

-

-

-
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ANEXA A2.8. DATE PRIVIND INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A ABSOLVENŢILOR
Anexa 10.8.

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii
Unitatea IPT: CT „Al I Cuza” Suceava

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2017
(situaţia la data de noiembrie 2017)
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor,
rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...)

Nivelul de
calificare

Domeniul de
pregătire (la
SAM şi anul de
compl.) /
Profilul la
lic.tehn.

Liceu
tehnologic
ELECTRIC

Calificarea

Tehnician
electrician
electronist
aoto

În situaţie de
şomaj,
Propria
neînregistraţ
afacere
i în
Nr.absovenţi
(inclusiv ca
evidenţele
Observaţii
(distinct pe
persoană Înregistraţ AJOFM (dar Alte
(precizări
Continuă Angajaţ
fiecare nivel,
fizică
i în şomaj care nu sunt situaţi suplimentare cu
studiile
i
domeniu/profi
autorizată (AJOFM) angajaţi, nu
i
privire la alte
l şi calificare)
sau ca
au venituri
situaţii, etc.)
producător
şi se află în
agricol)
căutarea
unui loc de
muncă)
6 plecați la lucru
în străinătate
26

7

6

-
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MECANIC

POSTLIC.

Tehnician în
transporturi

6

-

5

-

8

8 plecați la lucru
în străinătate

2

-

8

-

-

4

-

5

Tehnician în
activități
economice

15

3

2

-

TRANSPORTURI

Mecanic în
transporturi auto
13
interne și
internaționale

1

7

1

2

4

-

21

10

-

Mecanică
Mecanic auto
ȘCOALA
PROFESIONALĂ

42

7

17

-

8

-

6

Electrician
exploatare
înaltă tensiune

12

3

6

-

-

3

-

TEORETIC

Filologie

19

5

4

-

3

2

5

TEORETIC

Științe sociale

44

22

5

-

7

3

7

ELECTRIC

LICEU

7

ECONOMIC

Frizer-coaforESTETICĂ
ȘCOALA
manichiurist
PROFESIONALĂ pedichiurist
ȘC PROF

26

4 plecați în
străinătate

-

Situaţia în procente
Aceleşi tabel cu procentajul pe fiecare categorie, raportat la numărul de absolvenţi pe fiecare nivel de calificare, domeniu/profil şi calificare.
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Anexa 10.8.

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii
Unitatea IPT: CT „Al I Cuza” Suceava

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2018
(situaţia la data de noiembrie 2018)
Sursa: Evidenţele din procedura de monitorizare aplicată de şcoală (se precizează, de ex: chestinoanare completate de absolvenţi la ridicarea diplomelor,
rezultatele din ancheta realizată de diriginţi...)

Domeniul de
pregătire (la SAM
Nivelul de
şi anul de compl.)
calificare
/ Profilul la
lic.tehn.

Liceu
tehnologic
ELECTRIC

MECANIC

Calificarea

Tehnician
electrician
electronist
aoto

Tehnician în
transporturi

În situaţie de
şomaj,
Propria
neînregistraţ
afacere
i în
Nr.absovenţi
(inclusiv ca
evidenţele
Observaţii
(distinct pe
persoană Înregistraţ AJOFM (dar Alte
(precizări
Continuă Angajaţ
fiecare nivel,
fizică
i în şomaj care nu sunt situaţi suplimentare cu
studiile
i
domeniu/profi
autorizată (AJOFM) angajaţi, nu
i
privire la alte
l şi calificare)
sau ca
au venituri
situaţii, etc.)
producător
şi se află în
agricol)
căutarea
unui loc de
muncă)

26

27%

23%

-

27%

-

23%

26

27%

22%

-

19%

-

32%
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ECONOMIC

Tehnician în
activități
economice

15

18%

13%

-

13

7%

54%

8%

ESTETICĂ
Frizer-coaforȘCOALA
manichiurist
PROFESIONALĂ pedichiurist

21

9%

19%

-

ȘC PROF MECANICĂ
ȘCOALA
Mecanic auto
PROFESIONALĂ

42

31%

40%

-

19%

-

Electrician
exploatare
înaltă tensiune

12

25%

50%

-

-

25%

TEORETIC

Filologie

19

26%

21%

-

16%

11%

26%

TEORETIC

Științe sociale

44

50%

11%

-

16%

7%

16%

Mecanic în
transporturi auto
POSTLIC. TRANSPORTURI
interne și
internaționale

ELECTRIC

13%

48%

-

56%

-

31%

-

24%

-

10% plecați în
14% străinătate

-

LICEU

Situaţia în procente

ANEXA A2.9. REŢELE ŞCOLARE
NU E CAZUL
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-

