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1. CONTEXT
1.1. FORMULAREA SCOPULUI/ MISIUNII ŞCOLII
1.1.1. Viziunea unităţii
Înţelegând nevoile unui tip de societate ai cărei oameni sunt interesaţi de comunicare şi de activare
pe piaţa muncii de timpuriu, echipa managerială a Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești Oaș
vine în întâmpinarea elevului cu o diversitate a domeniilor de pregătire profesională, corelată cu piaţa
muncii. Serviciile oferite de unitatea noastră şcolară au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor
europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în procesul educativ şi deschiderea spre învăţarea pe tot
parcursul vieţii.

1.1.2. Misiunea unităţii
Să oferim locuitorilor din zona Oaş oportunităţi de educaţie şi formare profesională, pentru a putea
deveni autonomi şi responsabili în cadrul comunităţii, să decidă asupra propriei cariere, să valorifice
propriile experienţe şi să se integreze activ socio-profesional în contextul dezvoltării durabile a zonei.

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
(SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE ŞCOALĂ)
1.2.1. Cadrul geografic
Liceul Tehnologic Ioniță G. Andron este situat în oraşul Negreşti Oaş, judeţul Satu Mare, regiunea de
dezvoltare Nord - Vest.

1.2.2. Scurt istoric al şcolii
Unitatea noastra scolara a fost înfiintata si si-a început activitatea în anul 1963, sub denumirea de
„Scoala profesională de mecanici agricoli” Negresti, și pregătea forță de muncă calificată în domeniul
agricol, meseria: mecanic agricol.
În anul 1974 denumirea școlii a fost schimbată în „Liceul de Mecanica Agricola”. În anul 1975 s-a
produs din nou schimbarea denumirii în „Liceul Agroindustrial” pregatirea în domeniul agricol făcânduse
prin învatamânt liceal si profesional.
În anul 1990 denumirea scolii a fost schimbată în „Grup Scolar Agricol” de când începe dezvoltarea
ofertei de şcolarizare prin înfiintarea de clase în meseriile: contabil planificator statistician, fermier montan,
electromecanic auto la învatamântul liceal si sofer mecanic-auto, tinichigiu vopsitor-auto, electrician-auto la
învatamântul profesional.
Începând cu anul școlar 1999/2000, Grupul Scolar Agricol preia prin comasare Scoala Profesionala
de Constructii și Gospodarire Comunala din Negresti Oas.
Începând cu anul școlar 2005/2006 se schimba denumirea din Grup Școlar Agricol în Grupul Scolar
„Ionita G. Andron”, titulatură ce reprezintă un omagiu adus unui mare artist fotograf, teolog greco-catolic și
avocat din Țara Oașului.
Începând cu anul școlar 2012/2013 se schimba denumirea din Grup Școlar „Ionita G. Andron” în
Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron”.
Liceul Tehnologic „Ionita G. Andron” este singura unitate de învatamânt din orașul Negresti-Oas și
zona Oaș care pregateste forță de munca calificată.

1.2.3. Oferta educaţională
Specializările oferite de şcoala noastră acoperă nivelurile de calificare 3 şi 4, formele de
desfăşurare a instruirii fiind:
a. Învățămînt gimnazial: cuprinde clase cu profil sportiv
b. Învățămînt liceal – nivel 4
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 Filiera tehnologică
Profil tehnic
1. Domeniul electronică şi automatizări
Calificarea T.O.T.C. (tehnician operator tehnică de calcul)
Profil resurse naturale şi protecţia mediului
1. Domeniul protecţia mediului
Calificarea T.E.P.C.M (tehnician ecolog şi protecţia calitîţii mediului)
Profil servicii
1. Domeniul economic
Calificarea T.A.E. (tehnician în activităţi economice)
2. Domeniul turism şi alimentaţie
Calificarea T.M. (tehnician în turism)
 Filiera teoretică
Profil uman
Specializarea : Științe sociale
c. Învățămînt profesional de 3 ani – nivel 3
1. Domeniul mecanica
Calificarea: Mecanic auto, Confecționer tîmplărie din aluminiu și
mase plastice
2. Domeniul turism si alimentatie
Calificarea: Ospătar chelner în unităti de alimentație, Comerciant
vânzător
3. Domeniul fabricarea produselor din lemn
Calificarea: Tâmplar universal
4. Domeniul agricultură
Calificarea: Lucrător în agroturism
d. Programului „A doua şansă”.
e. Învăţământ FR profil UMAN

1.2.4. Programe de colaborare locală şi regională
O componentă de bază a managementului unităţii şcolare este găsirea de parteneri care ne permit
să desfăşurăm activităţi de instruire practică în condiţii optime. Astfel, Liceul Tehnologic „Ioniță G.
Andron”, la nivel local, colaborează cu categorii de parteneri: agenţi economici, instituţii, ONG-uri etc.

1.2.5. Proiecte de cooperare europeană
Membrii echipei manageriale au susţinut implicarea şcolii, respectiv, a profesorilor, în proiecte de
cooperare europeană astfel:

Proiect de preaderare PHARE TVET 2001 multianual pentru dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic, desfăşurat pe trei direcţii: reabilitare infrastructură, dotare cu echipamente şi
construcţii instituţionale.

1.3. MENŢIONAREA SUCCESELOR OBŢINUTE PE PARCURSUL
ULTIMULUI AN ŞCOLAR
1.3.1. Realizările anului şcolar trecut
În anul şcolar 2016-2017 s-au obţinut o serie de premii şi menţiuni la concursurile şi olimpiadele
şcolare la cultură tehnică, la cultură generală, precum şi la activităţile culturale şi educative. În ANEXA
sunt prezentate reuşitele elevilor noştri.
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Realizările anului 2017-2018 pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare şi pentru a asigura condiţii
optime de instruire teoretică şi practică elevilor sunt:
 continuarea dotării ariilor curriculare/catedrelor cu laptop-uri și videoproiectoare;
 dotarea claselor cu mobilier școlar;
 dotarea suplimentară a laboratoarelor de TIC cu noi calculatoare;
 înlocuirea/recondiţionarea băncilor şi scaunelor în sălile de clasă în care acestea au fost
deteriorate;
 finalizarea unor lucrări de igienizare cu personalul muncitor al şcolii.

1.3.2. Formarea continuă a personalului didactic
Şcoala are un personal didactic format din 43 de cadre didactice: din care 37 sunt cadre titulare și 6
suplinitori - cadre calificate. Din cele 43 de cadre didactice: 3 sunt debutante, 5 având grad didactic
definitivat, 9 grad didactic II și 26 grad didactic I.
Personalul didactic auxiliar 6.5 norme, iar cel nedidactic în număr de 9: 4 persoane la întreținere, 3
paznici și 2 muncitori.

1.4. CONTEXTUL NAŢIONAL
Obiectivele politicii de dezvoltare naţională, cuprinse în Strategia de dezvoltare a României pe
termen mediu şi lung cer corelarea obiectivelor dezvoltării naţionale cu fondul deja dobândit în Europa, în
privinţa calităţii vieţii umane şi cu deosebită atenţie faţă de generaţiile viitoare. Obiectivele politicii de
dezvoltare regională vin şi ele în întâmpinarea politicilor de dezvoltare naţională. În raportul asupra stării
sistemului naţional de învăţământ, priorităţile şi direcţiile de dezvoltare prevăzute pentru perioada 20152019 sunt:
♦ promovarea descentralizării învăţământului preuniversitar
♦ asigurarea calităţii educaţiei
♦ dezvoltarea formării profesionale a personalului din învăţământ
♦ asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie
♦ dezvoltarea infrastructurii şcolare: consolidări, reabilitări, investiţii
♦ facilitarea accesului egal şi sporit la educaţie
♦ integrarea tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor în sistemul educaţional preuniversitar
din România
♦ îmbunătăţirea sistemului de învăţământ prin implementarea proiectelor finanţate din fonduri
europene
♦ promovarea educaţiei permanente şi a formării profesionale
♦ reforma educaţiei timpurii
♦ actualizarea şi aplicarea Cadrului Naţional al Calificărilor
Sistemul de învăţământ profesional şi tehnic din România trebuie să răspundă următoarelor priorităţi:
♦ învăţarea centrată pe elev
♦ parteneriatul cu agenții economici
♦ dezvoltarea curriculumui
♦ dezvoltare de standarde
♦ formare continuă a personalului
♦ asigurarea calităţii
♦ orientare şi consiliere
♦ sistemul informaţional
♦ modernizarea bazei materiale
♦ management educaţional
♦ şanse egale
♦ utilizarea TIC în predare
♦ includerea elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă
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♦ formarea continuă a adulţilor
♦ integrarea europeană
♦ dezvoltare de materiale pentru formare diferenţiată

1.5. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL
OBIECTIVUL GENERAL: creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin tvet şi dezvoltarea
ofertei educaţionale pentru adulţi
PRIORITATEA 1: Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare
Obiectivul 1.1: Identificarea nevoilor de calificare
Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
Obiectivul 1.3: Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT
Obiectivul 1.4: Asigurarea calităţii serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT
PRIORITATEA 2: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectivul 2.1: Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui
loc de muncă
PRIORITATEA 3: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şi dotării şcolilor din ÎPT
Obiectivul 3.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
PRIORITATEA 4: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resurselor umane din ÎPT
Obiectivul 4.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT
PRIORITATEA 5: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT
Obiectivul 5.1:

Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru
asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT

PRIORITATEA 6: Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie
Obiectivul 6.1: Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar
Grupuri ţintă prioritare:
- elevii din rural şi zone mai izolate (cu accent pe calitatea serviciilor, varietatea opţiunilor accesibile)
- minorităţi etnice (dreptul la diversitate specifică, depăşirea barierele sociale, varietatea opţiunilor)
- elevii cu nevoi speciale (dificultăţile specifice de acces şi integrare)
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2. ANALIZA NEVOILOR
2.1.

ANALIZA MEDIULUI EXTERN

2.1.1.Profil demografic
Principalele concluzii din analiza demografică și implicaţiile pentru învăţământul profesional şi
tehnic :
La nivelul judeţului Satu-Mare în perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei
de la 1,43 % în 2010 până la 7,94 în 2020 raportată la anul în curs (2005).
Populaţia totală a Ţării Oaşului este în scădere ca urmare a sporului natural tot mai mic. Tendinţa de
scădere a populaţiei se regăseşte şi la nivel regional. Scăderea populaţiei are ca efect schimbarea ponderilor
între diferite contingente de vârstă şi îmbătrânirea populaţiei zonei Ţării Oaşului.
Zona Ţării Oaşului se caracterizează printr-o reducere a numărului de tineri între 15-18 ani, datorită
sporului natural negativ, scăderii ratei de fertilitate, migraţiei externe spre regiuni mai dezvoltate ale lumii
(Europa, America de Nord, Australia etc.).
Populaţia totală a regiunii este în scădere: locuitorii înregistraţi la recensământul din 2011 reprezintă
cu 5,7% mai puţin ca acum 10 ani, scăderea fiind mai puternică decât cea constatată la nivel naţional
(4,9%).
Un fenomen caracteristic Ţării Oaşului este migraţia populaţiei spre zonele mai dezvoltate ale lumii,
în căutarea oportunităţilor care să le ofere un anumit standard de viaţă. Deşi dificil de cuantificat, acest
fenomen a căpătat o amploare deosebită atât prin migraţia părinţilor care lasă copiii în grija bunicilor,
vecinilor; a tinerilor specialişti care la finalizarea studiilor nu găsesc de lucru în concordanţă cu pretenţiile
lor, cât şi prin migraţia tinerilor fără pregătire, în căutarea unor slujbe mai bine plătite şi cu perspective mult
mai mari. Specific judeţului Satu Mare (Ţării Oaşului, în particular), pe lângă emigrarea vârfurilor, este şi
plecarea tinerilor în străinătate cu contracte de muncă. În unele zone, ponderea populaţiei masculine este
deosebit de afectată ca urmare a acestui fenomen. Principalele destinaţii sunt Spania, Italia şi Franţa, unde
chiar există deja o anumită „specializare” geografică a muncitorilor.
Ca urmare, nu toţi absolvenţii din sistemul de învăţământ vor fi absorbiţi de piaţa locală a muncii, o
parte dintre ei preferând să plece în străinătate în căutarea unor oportunităţi de angajare mai atractive.
Datorită acestui fapt, stabilirea calificărilor şi, în primul rând, dimensionarea numărului de clase trebuie să
ţină seamă de aceste ieşiri din sistem.

2.1.2. Profilul economic
Concluzii din analiza mediului economic privind economia judeţului Satu Mare. Implicaţii pentru
învăţământul tehnic şi profesional:
Concluzii
Provocări induse de procesul
de integrare europeană
Dinamica investiţiilor brute şi
a investiţiilor străine

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Se impune:
-cunoaşterea limbilor străine, formarea unor compentenţe
adecvate pentru noile tehnologii, design, marketing, calitate,
tehnici de vânzare, creşterea nivelului tehnic de calificare
-colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun
competenţe combinate: tehnice şi comerciale/economice,
tehnice/artistice, cunoaşterea IT, formarea continuă a
profesorilor în parteneriat cu întreprinderile
-adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de muncă
diverse, consolidarea pregătirii profesionale indiferent de
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Tendinţa de creştere a ponderii
unor
sectoare
economice
(exemplu servicii, construcţii)
în paralel cu scăderea ponderii
altor sectoare în formarea PIB
şi a VAB regional.
Diversitatea
activităţilor
industriale sau dimpotrivă
concentrarea
activităţilor
industriale în anumite sectoare
Modificările structurale din
economie evidenţiate prin
modificări
ale
ponderilor
sectoarelor şi a activităţilor
economiei
naţionale
la
formarea PIB şi VAB

calificare cu competenţe specifice economiei de piaţă
-asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice
generale solide
-dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici
Oferta educatională trebuie să reflecte, prin structura sa
(proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută a
sectoarelor economice în dezvoltare: servicii, turism,
construcţii.

Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită a
forţei de muncă.
Indentificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională
prioritare pentru dezvoltarea rurală.

Sursa: PLAI Satu Mare 2013-2020

2.1.3. Piaţa muncii
Potrivit datelor oferite de AJOFM, piaţa muncii din Ţara Oaşului este deficitară în următoarele
domenii de activitate: agricultură, industria alimentară, construcţii, industria de prelucrare a lemnului,
comerţ, alimentaţie publică şi turism. Oferta de muncă din aceste domenii depăşeşte semnificativ cererea de
muncă. Conform aceleiaşi surse, până în 2020, cele mai căutate meserii pe piaţa forţei de muncă vor fi
următoarele: lucrător în agroturism, tâmplar universal, chelner (ospătar) vânzător în unități de alimentație
publică, zidar, zugrav, tencuitor. Din datele statistice furnizate de Camera de Comerţ reiese că, în perioada
2009-2014, în zona Ţării Oaşului, numărul întreprinderilor mici şi mijlocii a scăzut, înregistrându-se şi o
regresie accentuată a celor existente dinainte. De asemenea, se constată o scădere a ofertei de muncă în
domeniul electrotehnicii şi automatizărilor, în special pentru operatori tehnică de calcul.
Astfel, agenţii economici interesaţi de forţă de muncă calificată în domeniile menţionate mai sus ar
fi: S.C DRAGSIL S.R.L., SC LEE SRL, SC OAȘ STURION SRL (industria de prelucrare a lemnului), S.C.
LAURENȚIU S.R.L.( lucrător în alimentaţie, ospătar(chelner) vânzător in unităţi de alimentaţie), SC HUTA
COV SRL, SC TURISM IVAN OAS SRL, S.C. COMPLEX TURISTIC LUNA ȘES SRL, BERINDE
MARIA ALINA (lucrător în agroturism), IF SOGOR P BENIAMIN, SC BUZBUGAN COMPANY SRL,
SC ADERENT SRL, SC IONAS ZELE SRL, SC CAA AUTO SRL, DOBRICAN TEODOR PFA, SC
SANDRIO REPARATII SRL, SC POPASUL MOSULUI SRL (mecanic auto);.
Angajatorii solicită dezvoltarea aptitudinilor tehnologice multiple ale absolvenţilor în vederea
plasării lor în posturi de lucru alternative (flexibilitatea competenţelor), apropiate ca specializare. Solicitări
în sensul realizării de parteneriate pentru pregătirea practică a elevilor s-au făcut pentru:
- domeniul mecanică de motoare: IF SOGOR P BENIAMIN, SC BUZBUGAN COMPANY SRL, SC
ADERENT SRL, SC IONAS ZELE SRL, SC CAA AUTO SRL, DOBRICAN TEODOR PFA, SC
SANDRIO REPARATII SRL, SC POPASUL MOSULUI SRL;
- domeniul lăcătușerie mecanică structuri: SC OAS GEAM SRL, SC DARIA CONST SRL, SC NICODOR
GRUP SRL;
- domeniul agricultură: BERINDE MARIA ALINA;
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Orientarea întreprinzătorilor spre afaceri în domeniile construcţiilor, serviciilor profesionale, precum
şi sporirea numărul de persoane care lucrează pe cont propriu (persoane fizice 30-40% şi asociaţii familiale
10-15%) în aceste domenii, confirmă creşterea ofertei de muncă pe aceste segmente de pieţe.
Potrivit proiectului Luna Şes, se va extinde suprafaţa intravilanului localităţii Negreşti-Oaş cu o
suprafaţă de 35 ha afectată potenţialilor întreprinzători în domeniul turismului şi agroturismului. Suprafaţa
de interes privat va fi de 35 ha.
În proiectul de dezvoltare a zonei de agrement Valea Măriei este propusă extinderea intravilanului cu
zonă de interes privat de 2,5 ha. Alături de igienizarea şi amenajarea izvoarelor de ape minerale şi
sulfuroase, proiectele de mai sus reprezintă oportunităţi de afaceri pentru absolvenţii profilului: resurse
naturale şi protecţia mediului, calificare –Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, profilului serviciicalificări- Tehnician în turism şi Tehnician în hotelărie, precum şi ai domeniului Construcţii.
Practicarea agriculturii ecologice, valorificarea fructelor de pădure şi a plantelor medicinale,
apicultura, prelucrarea fructelor şi legumelor, prelucrarea cărnii, a laptelui, a lânii, constituie, de asemenea,
tot atâtea idei de afaceri pe care viitorii absolvenţi le pot pune în practică uzând de competenţele
profesionale dobândite prin calificările: lucrător în gospodărie agroturistică, lucrător în agroturism. În
condiţiile dezvoltării durabile a Ţării Oaşului, demararea unei afaceri în domeniul agroturismului presupune
formarea încă din şcoală a unor competenţe largi, de la studierea pieţei de agroturism la abilitatea de a iniţia
şi derula o afacere proprie, la manifestarea unui comportament agroturistic sau antrenarea turiştilor în
activităţile proprii gospodăriei montane. Hrana pentru turiştii din pensiune se produce în ferme proprii, deci,
competenţele formate în şcoală trebuie să se extindă şi în domeniul producerii şi valorificării produselor de
origine vegetală şi animală.
Locuitorii din mediul rural sunt proprietari de terenuri agricole şi păduri, ceea ce constituie un cadru
favorabil demarării unei afaceri proprii în agricultură şi silvicultură.
Poluarea redusă din zonă permite valorificarea fructelor de pădure, a plantelor medicinale şi a
ciupercilor. Competenţele formate în şcoală stimulează iniţierea unor activităţi economice legate de
prelucrarea şi comercializarea lor.
Implicaţii pentru ÎPT
 Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei
muncii - ponderea crescută a serviciilor, prelucrarea lemnului.
 Calificări şi curriculum. Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o
mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă.
Se desprind două direcţii de acţiune la nivel local:
- Aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională
- Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL)
 Ponderea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de
adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin
- Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide
- Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei
de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing, etc.)
- Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
 Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi
cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere:
- Creşterea nivelului de calificare
- Importanţa competenţelor cheie
- Limbile străine
- Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici
de vânzare
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-

Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate, de exemplu:
tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web)
etc.
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile

 Ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE:
- Calitate în pregătirea pentru calificările specializate pentru ecologie şi protecţie mediului pe baza
standardelor de mediu ale UE
- Dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică generală, indiferent de
specialitate.
 Parteneriatul şcoală-agenţi economici - indiferent de domeniul de pregătire, trebuie să reflecte:
- diversitatea categoriilor de agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc.) şi de
activităţi producătoare de bunuri şi servicii

2.1.4. Rata de abandon şcolar
Anul școlar
Nr total de elevi liceu
Ramasi la final
Abandon
Rata abandon

2012-2013
589
539
50
8,49%

2013-2014
472
437
35
7,42%

2014-2015
431
409
22
5,10%

2015-2016
386
365
21
5,44%

2016-2017
382
352
18
4,71%

Se constată că, de la an la an, rata abandonului şcolar scade de la 8,49% în 2012 la 4,71% în 2016, în
cadrul Liceului Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești Oaș, abandonul şcolar reprezintă o componentă
asupra căreia conducerea şcolii, Consiliul de Administraţie şi întreg colectivul de cadre didactice îşi
îndreaptă atenţia pentru reducerea numărului de copii care, din diverse motive (financiare, familii
dezorganizate, lipsa interesului), recurg la întreruperea procesului instructiv-educativ.

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.2.1. Profilul școlii
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL de zi
FILIERA
PROFIL

Tehnologică

CALIFICARE

CLASE

4

Resurse naturale și
protecția mediului

Protecţia
mediului

Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii
mediului

Tehnic

Electronică şi
automatizări

Tehnician operator
tehnică de calcul

Economic

Tehnician în activităţi
economice

4

Tehnician în turism

4

Servicii
Teoretică

DOMENIUL
PREGĂTIRII
DE BAZĂ

Uman

Turism şi
alimentaţie
Științe sociale

4

1
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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL de 3 ani
DOMENIU

CALIFICARE
Mecanic auto
Confecționer din Al și mase plastice
Ospatar chelner în unități de alimentație
Lucrător în agroturism
Tâmplar universal
Comerciant vânzător

Mecanică
Turism
Agricultură
Fabricarea produselor din lemn
Comerţ
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
Profil
Invatamant integrat sportiv

Ramura sportive

CLASE

fotbal/atletism

4

A DOUA ȘANSĂ

CLASE
2,5
0,5
1,5
0,5
0,5
0,5

4

ÎNVĂȚĂMÂNT FĂRĂ FRECVENŢĂ
Profil
UMAN

Specializare

CLASE

Ştiinţe sociale

1

2.2.2. Dinamica școlară
An școlar

Nr . total
elevi

Nr. total
clase

2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

946
849
829
770
638
630
573
607
651

34
32
32
32
28
31
28
30
32

Nr. clase
învățământ
liceal
26
28
28
24
19
19
17
17
18

Nr. Clase
învățământ
profesional
8
4
2
5
5
6
5
6
6

Nr. Clase
învățământ
gimnazial
0
0
2
3
4
6
6
7
8

2.2.3. Indicatori de intrare
2.2.3.1. Număr de elevi care revin unui cadru didactic
An școlar
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016

Nr. Elevi
946
849
829
770
638
630
573

Nr. Profesori
47
50
50
44
41
43
41

Nr.elevi/nr.profesori
20,12
16,98
16,58
17,50
15,56
14,65
13,97
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2016-2017
2017-2018

607
651

41
43

14,80
15,13

2.2.3.2 Resurse umane
Total cadre didactice
43
100%
Total cadre didactice
43
100%

Titulari
37
80,43

Detașați
-

Gradul didactic
I
26
56,52

Suplinitori
6
13,05

Gradul didactic
II
11
23,92

Plata cu ora
3
6,52

Cumul
-

Definitivat

Debutanți

6
13,04

3
6,52

Dinamica încadrării școlii cu personal didactic:
Indicatori
Total cadre
didactice din care:
Titulari
Detașați
Suplinitori
Pensionari cu
cumul de funcții
Plata cu ora
Grad didactic I
Grad didactic II
Definitivat
Debutanți

2009 /
2010
47

2010 /
2011
50

2011 /
2012
50

2012 /
2013
44

2013 /
2014
41

2014 /
2015
43

2015/
2016
45

2016/
2017
46

2017/
2018
46

42
0
8
0

42
0
7
0

43
0
5
0

38
0
6
0

37
0
4
0

39
0
4
0

38
0
3
0

38
0
4
0

38
0
6
0

0
19
10
12
1

1
18
9
14
1

2
21
13
11
1

0
19
11
7
1

0
19
14
5
3

0
22
11
6
4

4
25
8
8
4

4
24
13
6
3

3
26
11
6
3

Personalul didactic auxiliar și nedidactic 15
Managementul școlii este asigurat de 2 directori. Informații privind directorii:
Funcția
Specialitatea
Grad didactic/vechime în învățământ
Director
ISTORIE
I/17
Director adjunct
ELECTROTEHNICĂ
II/11

2.2.4. Resurse materiale și condiții de învățare
a. Materiale
Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 74.962 mp din care suprafaţă construită 2.767 mp.
Liceul Tehnologic Ioniţă G. Andron Negreşti Oaş are şase corpuri de clădire amenajate şi dotate în scopul
desfăşurării procesului instructiv-educativ: 20 săli de clasă, 7 laboratoare (fizică – chimie, tehnologic
mecanic – 2, microbiologie, alimentaţie publică şi turism, tehnologic agroturism, fabricarea produselor din
lemn), 6 cabinete (legislaţie rutieră, informatică, AEL, servicii, electronică-automatizări, consiliere şi
orientare şcolară), 7 ateliere (mecanic – 2, mecanic auto, comerţ, alimentaţie publică şi turism, fabricarea
produselor din lemn, agroturism). În cadrul instituţiei noastre funcţionează un cabinet de asistenţă medicală.
Destinaţia clădirilor:
 Corpul principal, destinat desfăşurării cursurilor, cuprinde:
o 8 săli de clasă destinate desfăşurării cursurilor în schimbul 1;
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o un cabinet de informatică cu 25 calculatoare Intel Celeron, un server şi o imprimantă laser
Brother;
o un laborator de fizică-chimie, realizat şi dotat în anul şcolar 2006-2007;
o bibliotecă.
Corpul A, reabilitat în proporţie de 100% în perioada iulie – septembrie 2007, este destinat
desfăşurării cursurilor şi cuprinde:
o 11 săli de clasă destinate desfăşurării cursurilor în schimbul 1 şi în schimbul 2 ;
o un cabinet AEL cu 25 calculatoare Intel P4 , un server, o imprimantă laser, un plotter;
o sediul redacţiei revistei şcolii, realizat şi dotat în urma câştigării unui grant şcolar în anul
şcolar 2006-2007;
o un cabinet de asistenţă medicală.
Corpul B destinat desfăşurării pregătirii practice în laboratoare tehnologice, cabinet de informatică
şi instruirii practice în ateliere, cuprinde:
o 2 laboratoare (laborator tehnologic mecanică, microbiologie);
o 4 ateliere ( atelier lăcătușerie 2, electrotehnică, comerţ);
o 4 cabinete (legislaţie rutieră, servicii, asistenţă psihopedagogică, informatică).
Corpul C – atelier mecanic auto reabilitat în proporţie de 100% în perioada iulie – septembrie 2007;
Corpul D - În cursul anului şcolar 2007 – 2008, fosta cantină a fost reabilitată prin programul Phare
RO TVET 2004-2006 modificându-i-se destinaţia în ateliere de alimentaţie publică şi agroturism.
Corpul E – sala de sport – construcţie realizată prin program guvernamental şi finalizată în anul
2009;
Corpul F – atelier de tâmplărie finalizat în anul 2015 prin program pe fonduri europene;
Parc de maşini;
Seră;
Lot didactic şi teren arabil;
Bază sportivă în aer liber – proiect finanţat de Consiliului Local în anul 2008 cuprinde : teren de
minifotbal, handbal; pistă de alergare, sector săritură în lungime, sector aruncarea greutăţii; teren
baschet, volie, tenis de câmp.

b. Condiții de învățare
Compatibilizarea şcolii noastre cu învăţământul modern este uşurată de utilizarea a materialelor
didactice audio-video, a manualelor alternative.
În ultimii ani, prin biblioteca şcolii, au fost achiziţionate din venituri proprii numeroase atlase, hărţi,
ghiduri, culegeri, monografii, dicţionare, beletristică şi cărţi de specialitate.
Pentru toate disciplinele din TC, există programe elaborate de MECTS, iar pentru CDL, acestea au fost
elaborate în şcoală şi avizate de conducerea şcolii şi Inspectoratul judeţean.
La toate disciplinele de cultură generală, există manuale avizate de MECTS. Pentru ciclul superior al
liceului la modulele de specialitate nu există oferte de manuale şcolare. Din acest motiv, desfăşurarea
lecţiilor este dificilă. Pentru procurarea materialelor necesare la ore profesorii recurg la informaţii de pe
Internet, carte tehnică din biblioteca şcolară şi/sau personală, auxiliare curriculare elaborate în cadrul
programului Phare TVET.

2.2.5. Indicatori de ieșire
2.2.5.1. Școlarizarea și frecvența
Indicatori / an scolar
2009 / 2010 /
2010 2011
946
849
Elevi înscriși
4
18
Veniți
55
62
Retrași
4
0
Exmatriculați
895
805
Rămași

2011 /
2012
829
4
67
2
764

2012 /
2013
770
9
56
3
720

2013 /
2014
638
6
17
1
599

2014/
2015
636
11
47
1
599

2015/
2016
573
7
25
3
552

20162017
607
7
31
1
582
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Indicatori / an scolar
Corigenți
Repetenți
Medii scăzute la purtare(≤7)

2009 / 2010 /
2010 2011
9
10
25
40

2011 /
2012
9
29

2012 /
2013
12
28

2013 /
2014
43
3
13

2014/
2015
23
2
-

2015/
2016
18
12
-

20162017
38
19
4

2.2.5.2. Rata de absolvire
Examenul de certificare competențe profesionale nivel 3
Calificarea

Nr.
absolvenți

Nr.
candidați
inscrisi
27
12
39

Mecanic auto
27
Tâmplar universal
12
TOTAL
39
Examenul de certificare competențe profesionale nivel 4
Calificarea
Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în turism
TOTAL

Nr.
absolvenți
22

Nr.
candidați
inscrisi
22

13

13

20
21
46

20
17
72

Examenul de Bacalaureat
Nr absolvenți
Înscriși
76
60

Admiși

Examen Evaluare națională
Nr absolvenți
Înscriși
19
17

Admiși

Nr.
candidați
admisi
27
12
39

Nr.
candidați
prezentați
22
11
20
15
68

Nr.
candidați
admisi
22
11
20
15
68

44

% de promovare
57,89%

12

% de promovare
63,15

2.2.5.3. Rata de tranziție
Monitorizare absolvenți liceu
Nr. total
Nr. absolvenți Nr. absolvenți care
absolvenți
angajați
continuă studiile
87
10
24
13,15%
31,57%
100

Nr. absolvenți
șomeri
11

Nr. absolvenți
nemonitorizați
8

Nr. absolvenți
migranți
23

14,47%

10,53%

30,27%

Monitorizare absolvenți învățământ profesional
Nr. Total
Nr. absolvenți Nr. absolvenți care
Nr. absolvenți
absolvenți
angajați
continuă studiile
șomeri
39
6
7
4
100%
15,38%
17,95%
10,25%

Nr. absolvenți
nemonitorizați
4
10,25%

Nr. absolvenți
migranți
18
46,15%
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2.2.6. Indicatori de proces
2.2.6.1. Mecanisme decizionale și descentralizarea :
 Consolidarea structurilor consultative din ÎPT şi creşterea rolului partenerilor sociali în planificarea
ofertei şi antrenarea sporită a acestora în procesele decizionale
 Susţinerea eforturilor pentru introducerea unui sistem de asigurare a calităţii
 promovarea reţelelor de colaborare între şcoli, inclusiv cu şcoli din UE, pentru stimularea progresului
în raport cu un set comun de indicatori de referinţa şi adoptarea celor mai bune practici (benchmarking)
 adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu planurile regionale şi locale
(PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT
2.2.6.2. Asigurarea calității
I. Politica referitoare la calitate
In cadrul Liceului Tehnologic "Ionita G. Andron", Negresti-Oas calitatea este un obiectiv central al
strategiei generale a organizaţiei, această orientare fiind în concordanţă cu direcţiile de reformare a
învăţământului tehnic preuniversitar din Uniunea Europeană.
Principalele obiective privind calitatea, adecvate misiunii scolii, sunt următoarele:
 Liceului Tehnologic "Ionita G. Andron", instituţie de învăţământ preuniversitar, are ca obiectiv principal
îmbunătăţirea continuă a profilului de competenţe ale absolvenţilor prin proiectarea unor programe
educaţionale adaptate continuu la cerinţele societăţii;
 Calitatea proceselor educaţionale depinde şi de relaţiile cu elevii: şcoala trebuie să evalueze satisfacţia
elevilor şi să asigure cadrul organizatoric şi metodele de participare eficientă a acestora la realizarea
proceselor de instruire şi de evaluare şi la îmbunătăţirea acestora;
 Realizarea acestor obiective generale presupune dezvoltarea şi funcţionarea eficientă a sistemului de
management al calităţii existent în şcoală;
II. Proiectarea si planificarea activitătilor de asigurare a calitătii
Educatia in invatamantul tehnologic se desfasoara intr-un cadru concurential din ce in ce mai
accentuat, datorat pe de o parte cresterii ofertei de instruire si pe de alta parte, reducerii numarului de
candidati. Dincolo de masurile preconizate la nivel national pentru optimizarea acestei situatii, unitatea
scolară trebuie sa asigure absolventilor in primul rand competente profesionale de inalt nivel.
Pentru aceasta se impun o serie de actiuni privind:
 Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii care va derula procedurile necesare desfasurarii
activitatii si care au fost supuse aprobarii Consiliului de Administratie.
 Eficientizarea mecanismelor de asigurare a calitatii la nivel de institutie, catedre, arii curriculare,
compartimente etc. In evaluare, accentul se va pune pe calitatea proceselor de
invatare/predare/instruire practica.
 Evaluarea internă periodica a calitatii activitatilor didactice si stiintifice, la nivelul catedrelor,
comisiei de formare si dezvoltare profesionala, bazata pe indicatori formulati.
 Utilizarea rezultatelor evaluarii in eficientizarea activitatilor didactice, manageriale.
Cresterea eficientei si competitivitatii procesului didactic prin:
Cresterea competitivitatii

Diversificarea si flexibilizarea ofertei educationale;

Modernizarea procesului didactic de predare/invatare prin dezvoltarea infrastructurii adecvata
tehnologiilor informatiei si comunicarii;
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Dezvoltarea bazei materiale prin atragerea de fonduri suplimentare (implicarea agentilor
economici, venituri proprii, comitetele de parinti sponsorizari, proiecte etc);

Perfectionarea sistemului de evaluare a elevilor prin diversificarea instrumentelor de evaluare
Cresterea eficientei
 Cresterea gradului de ocupare a posturilor didactice cu titulari a posturilor didactice
 Numirea ca responsabili de compartimente/comisii/catedre metodice a cadrelor didactice care
indeplinesc criteriile de promovare, la standarde superioare;
 Sprijinirea si stimularea cadrelor didactice pentru perfectionare si dezvoltarea profesionala;
III. Modalităti si proceduri de imbunătătire a calitătii
Avându-se în vedere descriptorii de performantă din raportul de autoevaluare, în cadrul
managementului calitătii îmbunătătirea calitătii se face prin:
 evaluări periodice – întruniri lunare ale membrilor comisiei CEAC şi analiza activitătilor comisiei în
perioada anterioară desfăşurării întâlnirii;
 evaluare finală prin elaborarea RAEI de la sfârşitul anului;
 elaborarea Planurilor de îmbunatătire conform metodologiei şi avându-se în vedere punctele slabe
care reies din raportul de autoevaluare
 elaborarea şi aplicarea periodică de chestionare care vizează activitătile membrilor personalului
pentru asigurarea calitătii în învătământ;
 planul de îmbunătătire elaborat este aplicat prin îndeplinirea actiunilor precizate referitoare la
punctele slabe din planul de îmbunătătire şi respectarea termenelor limită de desfăşurare a actiunilor.
planul de măsuri remediale cu obiective clare pentru întreaga şcoală.
2.2.6.3. Servicii de orientare și 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.
 De asemenea se recomandă adoptarea unui sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de
evaluare a activităţii serviciilor de orientare şi consiliere.

2.2.7. Parteneriate colaborari
DOMENIUL

Mecanică de motoare

Lăcătușerie mecanică structuri

Societatea comecială
IF SOGOR P BENIAMIN, SC BUZBUGAN
COMPANY SRL, SC ADERENT SRL, SC
IONAS ZELE SRL, SC CAA AUTO SRL,
DOBRICAN TEODOR PFA, SC SANDRIO
REPARATII SRL, SC POPASUL MOSULUI
SRL
SC OAS GEAM SRL, SC DARIA CONST
SRL, SC NICODOR GRUP SRL

Agricultură

BERINDE MARIA ALINA

Agricultură

SC HUTA COV SRL
SC TURISM IVAN OAS SRL
S.C. COMPLEX TURISTIC LUNA ȘES SRL
S.C. ADI CORPORATION SRL
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2.2. ANALIZA SWOT – REZUMAT ŞI MATRICE
S (puncte tari )
























Cadre didactice bine pregatite metodic cât
și in utilizarea echipamentelor si utilajelor
din dotarea școlii.
Elaborarea curriculum-ului la decizia școlii
și de dezvoltare locală corelate cu nevoile
agentilor economici si a elevilor
Utilizarea strategiilor de învățare diverse.
Organizare de ore de pregătire pentru
examenul de evaluare națională si de
bacalaureat.
Rezultate bune la olimpiade si concursuri
școlare.
eficientizarea spaţiului
şcolar care
permite desfăşurarea cursurilor numai
dimineaţa;
Singurul liceu din județ în care se
derulează Programul „A doua șansă”
pentru învățământul secundar inferior în
limba română.
Spatiile si echipamentele sunt conform
standardelor europene.
Baza materială a școlii este in general
bună, dispunand de săli de clasa și cabinete
școlare suficient de bine dotate, o sala de
sport și 2 terenuri sportive gazon artificial.
Exista o biblioteca moderna.
Promovarea imaginii școlii în mediul
online.
Realizarea planului de scolarizare s-a facut
in procent de 100% anual.
O (oportunităţi)
Politica de finanțare pe bază de programe a
Uniunii Europene;
Noile SPP-uri și programe școlare
târgurile pentru
promovarea ofertei
educaţionale
Dezvoltarea turismului în zonă prin
proiectele la nivel local;
Nevoia de specialisti pentru practicarea
agriculturii ecologice
Varietatea
cursurilor
de
formare
şiperfecţionare a cadrelor didactice
organizate de CCD şiuniversităţi (Oferta
de la CCDşi de la universităţi).
Pogramele de finantare : ROSE, POCU

W (puncte slabe )











•






Neadaptarea metodelor, mijloacelor la
stilurile de învățare diferite ale elevilor;
Metode de evaluare care vizează
preponderent cunoștiințe și în măsură mai
mică aptitudinile și deprinderile formate.
Reticența unor cadre didactice pentr
învățarea diferențiată;
Insuficienta dezvoltare a sistemului de
evidență a progresului elevilor pe perioada
școlarizării.
Soluționare parțială a problemelor elevilor
cu nevoi speciale.
Slaba motivație și implicare a elevilor în
procesul instructiv-educativ;
Performanțe scăzute a elevilor din clasele
terminale la disciplinele romănă și
matematică.
Număr insuficient de programe remediale
destinate elevilor care întâmpină dificultăţi
de învăţare;
Nivel scăzut al interesului manifestat de
părințifață de problemele școlii;
Nu toți elevii pot beneficia de mijloace
multimedia moderne cu acces la internet.

 T (ameninţări)
Rata mare a elevilor care provin din
familiile sărace sau cu părinții plecați în
străinătate
Amplasarea școlii în zona periferică a
orașului și lipsa transportului în comun la
nivelul orașului
Atragerea absolvenților de clasa a VIII
către liceele teoretice
Scăderea numărului de absolvenţi ai clasei
a VIII-a la şcolile generale din zona de
recrutare pentru şcoala noastră în următorii
ani (2015-2020)
Nivelul tot mai scăzut de pregătire al
elevilor care vin de la școlile generale,
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•

media de admitere a scăzut de la 7,21 în
2013 la 5,78 în 2016
Starea economică și socială modestă a
majorității familiilor determină elevii care
termină
învățământul obligatoriu să
abandoneze școala pentru a pleca la muncă
în străinătate;
Inexistenţa strategiilor de dezvoltare pe
termen lung a angajatorilor;
Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în
practica efectuată de elevi sau în condiţiile
impuse de angajatori după absolvire;
Oportunităţile de angajare scad adesea sub
incidenţa ofertei salariale;
Scăderea numărului de întreprinderi mici şi
mijlocii în zona “Tara Oaşului” (Camera
de comerţ);
Migraţia absolvenţilor pregătiţi în domenii
de calificare pe nivelul III şi nivelul IV
spre ţări mai dezvoltate din spaţiul UE
(Italia, Franţa, Spania, Austria, Belgia,
Germania, Anglia).
Interesul scăzut al absolventilor de
învățământ superior de a urma o cariera
didactică în învățământul preuniversitar;
Insuficienta finanțare destinata cadrelor
didactice care fac performantă.
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2.3. OPŢIUNI STRATEGICE
ȚINTE
STRATEGICE

1. Susţinerea
performanţei elevilor

2. Adaptarea ofertei
curriculare la nevoile
reale de formare ale
elevilor

3.Creşterea calităţii
serviciilor
educaţionale pentru
asigurarea progresului
şcolar al elevilor de
liceu

4.Monitorizarea
formării continue a

OPȚIUNI STRATEGICE

OBIECTIVE

1.1 Acorduri de colaborare
între Liceul Tehnologic
“Ioniță G. Andron ”
Negrești Oaș și diferite
universități, precum şi cu
furnizorii de practică.

Diversificarea pregătirii elevilor în vederea
unor performanţe la concursuri şi olimpiade pe
plan naţional.

1.2 Crearea unei modalităţi
de recompensare a
performanţelor şcolare şi
extraşcolare prin excursii
şi programe speciale.
2.1 Elaborarea de
chestionare de evaluare a
interesului populaţiei
şcolare pentru anumite
discipline şi formularea
ofertei în concordanţă cu
aceste chestionare.

Obţinerea unor certificate de colaborare din
partea unor universităţi.
Recompensarea performanţei elevilor
participanţi la olimpiade, începând cu obţinerea
de premii la faza locală.
Recompensarea performanţei elevilor la
învăţătură, pentru media generală 10 în anul
şcolar precedent.
Diversificarea ofertei curriculare în vederea unei
adaptări eficiente
la nevoile reale de formare ale elevilor.
Evaluarea corectă a aşteptărilor elevilor în
privinţa ofertei curriculare

Identificarea proiecţiilor individuale ale elevilor
privind cariera sau studiile viitoare.
2.2 Lectorat de consiliere
Eficientizarea relaţiilor cu mediul academic.
privind cariera
Comunicarea mai eficientă în relaţia elevipărinţi-profesori privind cariera.
Eficientizarea şi creşterea randamentului şcolar
3.1 Derulatea unor activități
Reducerea ratei de abandon
remediale, consiliere si
Creșterea ratei de participare la examenul de
extracurriculare desfășurate
bacalaureat
în cadrul programului
Creșterea ratei de promovare la examenul de
ROSE
bacalaureat
3.2 Zilele ,,Porţilor
Comunicarea eficientă în echipă
deschise” şi colaborarea Dezvoltarea spiritului de echipă
la Târgurile educaţionale
Găsirea unor soluţii creative la problemele
pentru dezvoltarea
specifice ale unui
abilităţilor de comunicare
proiect.
eficientă.
Dezvoltarea şi sporirea competenţelor de
exprimare în scris
Comunicarea eficientă în echipă
3.3 Revista şcolii
Dezvoltarea spiritului de echipă
Găsirea unor soluţii creative la problemele
specifice ale unui proiect.
Promovarea imaginii şcolii
4.1 Eficientizarea
Scoala va avea un personal didactic cât mai
procesului educativ prin
calificat
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ȚINTE
STRATEGICE
cadrelor didactice

5.Valorificarea
potenţialului
individual al cadrelor
didactice
prin distribuirea de
responsabilităţi
6. Reconsiderarea
parteneriatului şcoală
– familie

OPȚIUNI STRATEGICE
centrarea pe elev, susţinută
prin perfecţionarea
continuă a cadrelor
didactice.
4.2 Folosirea mijloacelor
moderne de învăţământ la
lecţii
5.1 Încurajarea iniţiativei
creatoare a cadrelor
didactice prin cercuri
de creaţie, participarea la
programe competiţionale
interactive.
6.1 Implicarea părinţilor în
acţiuni legate de
lectoratele
liceu-părinţi-elevi.

7.Popularizarea
rezultatelor şi
7.1 Promovarea imaginii
activităţilor şcolii prin
şcolii în mass-media şi pe
masssite- ul liceului
media şi a site-ului
liceului

OBIECTIVE

Derularea activităţii instructive va dobândi
eficienţă mai mare.

Creşterea eficienţei actului de predare

Înfiinţarea unor cercuri de creaţie, sportive sau
echipe de teatru/ cor

Identificarea punctelor vulnerabile în
comunicarea părinţi-şcoală.
Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala.
Comunicarea mai eficientă în relaţia elevipărinţi-profesori.
Promovarea tuturor activităților derulate la
nivelul instituției;
Atragerea elevilor din localitățile învecinate
,și nu numai, către Liceul Tehnologic ”Ioniță
G. Andron” Negrești Oaș

PLANUL DE ACȚIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ, PERIOADA 2017-2018

ȚINTA STRATEGICĂ: 1. SUSŢINEREA PERFORMANŢEI ELEVILOR
Opțiunea strategică 1.1. Acorduri de colaborare între Liceul Tehnologic “Ioniță G. Andron ” Negrești Oaș și diferite universități, precum şi cu
furnizorii de practică.
Obiective :
-Diversificarea pregătirii elevilor în vederea unor performanţe la concursuri şi olimpiade pe plan naţional.
-Obţinerea unor certificate de colaborare din partea unor Universităţii.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Cost
Termen
Indicatori de realizat
Umane
Materiale
1.Identificarea nevoilor beneficiarilor unui program de pregătire în
parteneriat cu Universități

Profesorii

decembrie
2017

2.Identificarea cazurilor care necesită pregătire suplimentară în
vederea aplicării unor programe remediale

Profesorii

Ianuarie
2018

3.Formarea echipei responsabile cu aplicarea programelor
menţionate

Comisia
diriginţilor
Echipa
managerială
Echipa
managerială
Administrator
financiar
Profesorii

Februarie
2018

sus-

4. Negocierea şi semnarea parteneriatelor cu Universitați

5.Elaborarea programelor remediale / a graficului de pregătire la
disciplinele unde au fost identificate asemenea nevoi

6. Desfăşurarea cursurilor

7. Feed-back şi reluarea anuală a paşilor enumerați,cu
îmbunătăţirea curriculei şi adaptarea metodelor de lucru conform
feed- back-ului

Comisia de
orar
Profesori

CEAC

Martie 2018

Semnarea
parteneriatelor

Martie 2018

Elaborarea
curriculei Grafic
de pregătire
Cel puţin 25%
din participanţi obţin
rezultate superioare

Noiembrie
2017- iunie
2018
Chestionare multiplicate
costurile aferente

Chestionare
Teste evaluare
iniţială
Chestionare
Teste evaluare
iniţială
Echipa

2017 - 2018
90% din elevi,
părinţi, cadre
didactice vor dori
reluarea
programului
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Opțiunea strategică 1.2. Crearea unei modalităţi de recompensare a performanţelor şcolare şi extraşcolare prin excursii şi programe speciale.
Obiective:
-

Recompensarea performanţei elevilor participanţi la olimpiade, începând cu obţinerea de premii la faza locală.
Recompensarea performanţei elevilor la învăţătură, pentru media generală 10 în anul şcolar precedent.
Activități pentru atingerea obiectivului

1.Identificarea elevilor cu performanţe şcolare deosebite şi
participanţi la fazele superioare ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare
2.Căutarea unor sponsori pentru prezentarea intenţiei liceului

3.Stabilirea echipei care va derula proiectul
4. Încheierea contractului de sponsorizare

Resurse
Umane
Materiale
Comisia de
concursuri
şcolare
Echipa
managerială
Părinţi
profesori
C.A.
Echipa de
proiect

5. Recrutarea elevilor şi discuţii cu părinţii

6. Derularea proiectului

7. Feed-back şi reluarea anuală a paşilor enumerați

Echipa de
proiect
Echipa de
proiect

CEAC

Cost

Termen

Indicatori de realizat

Decembrie
2017

Lista cu elevii
premianţi

Ianuarie
2018

Cel puţin un sponsor

Ianuarie
2018
Martie
2018
Martie
2018

Formarea echipei

Vacanţa de
vară

Documentele
vizitei, fotografii,
dovezi
ale
parcurgerii
unor obiective
turistice
Numărul
elevilor participanţi
la concursuri creşte
cu 10% în anul
şcolar următor

An şcolar
următor

Contractul
Lista cu elevii
participanţi

ȚINTA STRATEGICĂ: 2. ADAPTAREA OFERTEI CURRICULARE LA NEVOILE REALE DE FORMARE ALE ELEVILOR
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Opțiunea strategică 2.1. Elaborarea de chestionare de evaluare a interesului populaţiei şcolare pentru anumite discipline şi formularea
ofertei în concordanţă cu aceste chestionare.
Obiective:
- Diversificarea ofertei curriculare în vederea unei adaptări eficiente la nevoile reale de formare ale elevilor.
- Evaluarea corectă a aşteptărilor elevilor în privinţa ofertei curriculare.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Cost Termen
Umane
Materiale
1. Aplicarea de chestionare elevilor pentru a afla interesele lor.
CEAC
Chestionare
Ianuarie
Comisia de
2018
curriculum
2. Centralizarea chestionarelor şi prezentarea concluziilor
CEAC
Ianuarie
2018
3. Dezvoltarea locala de curriculum
Comisia de
15.09.2017curriculum
30.01.2018
4. Elaborarea ofertei curriculare în catedre şi prezentarea în C.P Comisii
Februarie
metodice
2018
5. Avizarea ofertei în C.P.
6. Popularizarea ofertei în rândul elevilor şi notarea opţiunilor
individuale

Consiliu
profesoral
diriginţi

Fișe

Martie
2018
Martie
2018

Indicatori de realizat
Chestionare însumând cel
puţin 80% din populaţia
claselor a X-a şi a XI-a
Grafice
Curriculum la
decizia şcolii
Cursuri opţionale pentru
disciplinele
alese de elevi.
Fişe de popularizare şi de
notare a opţiunilor.
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Opțiunea strategică 2.2. Lectorat de consiliere privind cariera.
Obiective:
-Identificarea proiecţiilor individuale ale elevilor privind cariera sau studiile viitoare.
-Eficientizarea relaţiilor cu mediul academic.
-Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori privind cariera.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Umane
Materiale
1. Stabilirea echipei de proiect
CA
2. Aplicarea de chestionare privind necesitatea unor astfel
de lectorate
3. Legături cu facultăţile solicitate pentru lectorate
4.Oganizarea lectoratelor
5.Prezenţa consilierului psiholog pentru aspecte specifice

6. Feed-back şi monitorizare

CEAC Diriginţi
Echipa de
proiect
Echipa de
proiect
Echipa de
proiect
Comisia de
susținere ed.
CEAC

Chestionare

Fişe de
monitorizare

Cost

Termen

Indicatori de realizat

Noiembrie
2018
Decembrie
2018
Date ale
întâlnirilor
Datele
întâlnirilor
La fiecare
întâlnire

Echipa

La sfârşitul
proiectului

Fişe de monitorizare

Cel puţin 75%
Chestionare
Cel puţin 2 facultăţi
Cel puţin 6 întâlniri în anul
școlar 2017- 2018
Consilier psiholog
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ȚINTA STRATEGICĂ: 3 . CREŞTEREA CALITĂŢII SERVICIILOR EDUCAŢIONALE PENTRU ASIGURAREA PROGRESULUI
ŞCOLAR AL ELEVILOR DE LICEU
Opțiunea strategică 3.1. Derulatea unor activități remediale, consiliere si extracurriculare desfășurate în cadrul programului ROSE.
Obiective:
- Eficientizarea şi creşterea randamentului şcolar;
- Reducerea ratei de abandon;
- Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat;
- Creșterea ratei de promovare la examenul de bacalaureat.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Cost
Termen
Indicatori de realizat
Umane
Materiale
1. Alcătuirea echipei de implementare a proiectului.
CA
Februarie/Martie Prezenţa echipei
2018
2. Alcătuirea grupului țintă.
Echipa
Aprilie
Elevii care participă
2018
la activitățile din
cadrul proiectului
3. Participarea la activitățile derulate în cadrul proiectului.
Echipa
Tot parcursul
Se vor întocmi
Profesori
desfășurării
rapoartele de
Elevi
proiectului
activitate
2018/2022
intermediare şi
finale, fişe de lucru
7.
Feed-back şi monitorizare
CEAC
An școlar
Fişe, rapoarte, elevi
următor
care promovează
examenul de
bacalaureat.
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Opțiunea strategică 3.2. Zilele ,,Porţilor deschise” şi colaborarea la Târgurile educaţionale pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare
eficientă.
Obiective:
- Comunicarea eficientă în echipă
- Dezvoltarea spiritului de echipă
- Găsirea unor soluţii creative la problemele specifice ale unui proiect.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Cost
Termen
Indicatori de realizat
Umane
Materiale
1. Alcătuirea echipelor de participare
CA
Ianuarie/
Prezenţa cât mai
februarie
multor elevi interesaţi
2018
2. Incheierea de parteneriate cu şcolile generale
Echipa
Februarie/
Integrarea a cel puţin
martie
5 şcoli generale din
2018
zonă
3. Participarea unor profesori la şedinţele cu părinţii claselor
Echipa
Martie /
Prezenţa la şedinţele
terminale de gimnaziu
aprilie
cu părinţii din clasele
2018
terminale gimnaziale
la şcolile de mai sus
4. Organizarea unei comisii de coordonare a
Zilei
Toţi
Aprilie/ mai Echipa
Porţilor deschise
participanţii
2018
5. Producerea unor materiale promoţionale
Echipa
materiale
Sem II
Materiale
Elevi
promoţionale
promoţionale variate
Profesori
părinţi
6. Participarea la târgul educaţional
Echipa
Aprilie/ mai Materiale
Elevi
2018
promoţionale variate
Profesori
7.
Feed-back şi monitorizare
CEAC
An școlar
Fişe
următor
Elevii înscrişi în anul
şcolar următor
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Opțiunea strategică 3.2. Revista şcolii
Obiective:
-

Dezvoltarea şi sporirea competenţelor de exprimare în scris.
Comunicarea eficientă în echipă.
Dezvoltarea spiritului de echipă.
Găsirea unor soluţii creative la problemele specifice ale unui proiect.
Promovarea imaginii şcolii.

Activități pentru atingerea obiectivului
1. Formarea comisiilor şi a echipelor

Resurse
Umane
Comisia de proiecte

2. Colectarea materialelor

Comisia de promovare a imaginii
Redacţiei revistei

3.Publicarea revistei

Redacţia revistei

4. Bugetare şi distribuire
5. Feed-back şi monitorizare

CEAC

Cost Termen

Indicatori de realizat

Materiale
Septembrie
2017
Septembrie/
decembrie
2017
Ianuarie
2018
Ianuarie
2018

Comisia
Ilustrarea a cel puţin două
materiale originale pentru
rubricile ediţiei
Apariţia revistei

chestionare
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ȚINTA STRATEGICĂ: 4. MONITORIZAREA FORMĂRII CONTINUE A CADRELOR DIDACTICE
Opțiunea strategică 4.1. Eficientizarea procesului educativ prin centrarea pe elev, susţinută prin perfecţionarea continuă a cadrelor
didactice.
Obiective:
- Scoala va avea un personal didactic cât mai calificat
- Derularea activităţii instructive va dobândi eficienţă mai mare.
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Umane
1. Identificarea cadrelor didactice cu deficit de perfecţionare
CA

Cost

Termen

Materiale
chestionare

Chestionare
Septembrie
2017

2. Alocarea în buget a fondurilor necesare pentru perfecţionare

Ianuarie
2018
3. Popularizarea ofertei

CA
Comisia de
perfecţionare

4. Monitorizarea cursanţilor

5, Diseminarea informaţiilor
Comisia de
perfecţionare
6. Monitorizare

Indicatori de realizat

Octombrie
2017
În
momentul
derulării
cursului
Pe
parcursul
anului
La
sfârşitul
anului
şcolar

Obţinerea unei sume
care să asigure
participarea cel puţin
30% dintre profesori la
cursuri
Cursuri CCD

Cursanţii
Fişe
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Opțiunea strategică 4.2. Folosirea mijloacelor moderne de învăţământ la lecţii
Obiective:
- Creşterea eficienţei actului de predare
Activități pentru atingerea obiectivului
1. Pregătirea prin cursurile ale diferitelor proiecte

1.

Informarea şi instruirea

3. Participarea la sesiunile de formare

4.Programare de lecţii deschise pe discipline
5. Planificarea desfăşurării lecţiilor
6 .Monitorizarea eficienţei folosirii informațiilor diseminate

Resurse
Umane
Comisia de
selecție a cadrelor
didactie
Cadrele didactice
selectate
Cadrele didactice
selectate
Comisia de
perfecţionare

Cost

Termen

Indicatori de realizat

Materiale
Octombrie
2017

Înscrierea

Octombrie
2017
Pe toată
perioada
proiectului
Semestru II

Întâlniri de lucru

2018
2018

la curs

Metode și rocedee
cu aplicabilitate
Cel puţin o lecţie
la fiecare disciplină
Grafic
Fișe
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ȚINTA STRATEGICĂ: 5. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI INDIVIDUAL AL CADRELOR DIDACTICE PRIN DISTRIBUIREA DE
RESPONSABILITĂŢI
Opțiunea strategică 5.1. Încurajarea iniţiativei creatoare a cadrelor didactice
programe competiţionale interactive.
Obiective:
Înfiinţarea unor cercuri de creaţie, sportive sau echipe de teatru/ cor
Activități pentru atingerea obiectivului
Resurse
Umane
1. Propuneri venite de la cadrele didactice
Şefii de catedră
2. Stabilirea echipelor
3. Popularizare în rândul elevilor
4. Stabilirea unei finalităţi pentru cercuri sau teatru/ cor prin
reprezentarea în cel puţin câte o competiţie/ spectacol/
activitate
5. Recompensarea participanţilor
6. Monitorizarea activităţii

CA
echipa
Responsabili
cercuri
Echipa
managerială
CEAC

prin

Cost

cercuri

de

Termen

creaţie, participarea la

Indicatori de realizat

Materiale
Septembrie/decembrie Listă cu propuneri
2017
Decembrie 2017
CA
Decembrie 2017
Afişe
Anul şcolar
Revista şcolii
An școlar
Sfârşit an
şcolar

Fişe
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ȚINTA STRATEGICĂ: 6. RECONSIDERAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ – FAMILIE
Opțiunea strategică: 6.1 Implicarea părinţilor în acţiuni legate de lectoratele liceu-părinţi-elevi.
Obiective:
- Identificarea punctelor vulnerabile în comunicarea părinţi-şcoală.
- Eficientizarea relaţiilor părinţilor cu şcoala.
- Comunicarea mai eficientă în relaţia elevi-părinţi-profesori.
Activități pentru atingerea obiectivului
1. Stabilirea domeniilor de interese pe nivele de studiu

Resurse
Umane
CA

2. Stabilirea echipelor responsabile

CA

Cost Termen

Indicatori de realizat

Materiale
Septembrie/
Octombrie 2017
Octombrie 2017

Domeniile
interese
Echipa
managerială

3. Parteneriate cu ONG/alte instituții de înv. Şi universităţi
pentru organizarea de lectorate

4. Ciclu inferior va fi informat asupra ordinelor de
ministru, popularizare legată de admiterea in ciclul superior
5. Monitorizare

Echipa
managerială
și nu numai
Echipa
managerială
și nu numai
CEAC

An școlar 20172018

Parteneriate

An școlar 20172018

Întâlnirile

Sfârșit an școlar

Fişe

de

PLANUL DE ACȚIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ, PERIOADA 2017-2018
ȚINTA STRATEGICĂ: 7. POPULARIZAREA REZULTATELOR ŞI ACTIVITĂŢILOR ŞCOLII PRIN MASS-MEDIA ŞI A SITE-ULUI
LICEULUI
Opțiunea strategică: 7.1 Promovarea imaginii şcolii în mass-media şi pe site- ul liceului
Obiective:
- Promovarea tuturor activităților derulate la nivelul instituției;
- Atragerea elevilor din localitățile învecinate, și nu numai, către Liceul Tehnologic ”Ioniță G. Andron” Negrești Oaș
Activități pentru atingerea obiectivului

Resurse
Umane

1. Aplicarea principiului transparenţei informaţiilor de
ordin public
2 Implementarea unor strategii adecvate privind
imaginea instituţională; colaborarea cu mass-media,
prin organizarea de conferinţe de presă, acordarea de
interviuri, comunicate de presă
3. Reactualizarea permanentă a paginii WEB;
asigurarea funcţionării site-ului, Facebook, portal IGA
5. Monitorizare

CA Echipa managerială
Corpul profesoral
Echipa managerială
Consilierul de imagine
Cadre didactice
Responsabili nivel liceal
CEAC

Cost

Termen

Indicatori de realizat

Materiale
An școlar Domeniile de interese
2017-2018
An școlar Evenimente
2017-2018
An școlar Actualizări Accesări
2017-2018 Feed- back
Sfârșit an
Fişe
școlar

PLANUL DE ACȚIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ,
PERIOADA 2017-2018

2.4. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE ALE PROCESULUI DE
DEZVOLTARE (PRIORITĂŢI SAU OBIECTIVE GENERALE)
1. Procesul de predare-învățare:
 Accentuarea calitatii in toate activitatile organizate pentru elevi si cu elevi in vederea sporirii
dimensiunii civice a educatiei oferite de scoala.
 Utilizarea in mai mare masura a educatiei centrata pe elev.
 Infiintarea de ateliere de lucru pentru cadre didactice apartinand aceleiasi arii curriculare.
 Continuarea participarii profesorilor la cursuri de formare.
2. Resurse umane si materiale:
 Asigurarea ambientului educational in care se desfasoara activitatea didactica.
 Dezvoltarea bazei materiale pentru ateliere si cabinete.
 Implicarea mai mare a cadrelor didactice in gestionarea resurselor.

3. Management:
 Dezvoltarea ideii de echipa.
 Implicarea cadrelor didactice in elaborarea proiectelor de dezvoltare institutionala.
 Dezvoltarea parteneriatului parinte – scoala. Informarea parintilor despre noile orientari in domeniul
educatiei.
 Valorificarea in mai mare masura a parteneriatului incheiate cu agentii economici.
 Incheierea de contracte parteneriale cu agenti puternici din zona.
 Participare la proiecte.
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3.PLANUL OPERAŢIONAL
AN ȘCOLAR 2017-2018
OBIECTIV GENERAL 1:
CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONALE PENTRU ASIGURAREA PROGRESULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
Obiectiv specific1.1: Asigurarea calității serviciilor oferite de școală;
Obiectiv specific1.2: Îmbunătățirea competențelor metodice și de specialitate ale personalului didactic având ca finalitate progresul școlar al
elevilor reflectat în rezultatele de la examenele școlare.
Ținte: -creșterea profesionalismului personalului didactic
-participarea profesorilor la o formă de perfecționare metodică și de specialitate
-atragerea elevilor printr-un învățământ de calitate
Măsurat prin: Implementarea planului pentru asigurarea calității în școală ; toți profesorii sunt cuprinși anual în activități metodice organizate la nivel de
școală
Scheme de mentorat pentru profesorii debutanți; set de măsuri pentru atenuarea impactului restrângerilor de activitate asupra profesorilor din ÎPT
Context: Scurtă descriere a problemei și a motivelor pentru care reprezintă un aspect care necesită îmbunătățire.
Performanța unei organizații depinde în mod direct de performanța resurselor umane pe care le are s-a dovedit în practica pedagogică utilitatea și eficiența
metodelor activ-participative a învățării diferențiate care să urmărească capacitățile particulare ale elevului. Bineînțeles că acest lucru cere implicarea
profesorului, alocarea de resurse suplimentare de timp, intelectuale și materiale. Profesorilor le este mai comod stilul clasic de predare. În teorie toți profesorii
cunosc metode moderne de predare-învățare, le includ în planificarea activităților didactice dar în realitatea cotidiană didactică unii le folosesc foarte rar.
Dinamica crescută în domeniul organizării școlii ca instituție, a schimbării repetate a politicilor educaționale, a legislației în domeniu, a planurilor cadru și a
programelor școlare aduc necesitatea informării în timp util a factorilor din școală și o monitorizare permanentă a calității actului educativ.
Acțiuni pentru atingerea obiectivului 1.1: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate așteptate
(măsurabile)

Stabilirea activității fiecărei catedre/comisii
metodice, ca de exemplu:ședințe de lucru
,realizarea de instrumente de evaluare a elevilor,
stabilirea graficelor de interasistență a cadrelor
didactice, consultații cu elevii, etc.

Fiecare membru al catedrei/comisie
metodică are sarcini concrete conform
fișei postului și proceselor verbale ale
comisiilor metodice, schimb de
experiență, identificarea elevilor

Perioada
de
realizare
15.10.2017

Persoana/Persoanele
responsabile

Parteneri

Sursa de
finanțare

Responsabilii de
catedre/comisii
metodice

Profesori

Resurse
proprii

PLANUL DE ACȚIUNE AL LICEULUI TEHNOLOGIC „IONIȚĂ G. ANDRON” NEGREȘTI OAȘ, PERIOADA 2017-2018
capabili de performanță/cu nevoi
speciale
Toate aceste activități se vor inventaria
la sfârșitul anului școlar prin raportul
argumentativ al cadrului didactic.
Aplicarea testelor inițiale și pentru identificarea
Stabilirea nivelului de pregătire al
30.10. 2017
Profesorii
Consilier
stilurilor de învățare
elevilor și a stilului de învățare
Diriginții
psiholog
dominant în fiecare clasă –relevate prin
documente școlare specifice.
Întocmirea planurilor strategice și operaționale
Planurile
15.11.2017
C.E.A.C.
Cadre
privind sistemul de asigurare a calității
și instrumentele de evaluare
didactice
Elevi
Părinți
Agenți
economici
Acțiuni pentru atingerea obiectivului 1.2: (ce
Rezultate așteptate
Perioada Persoana/Persoanele Parteneri
anume trebuie să se întâmple?)
(măsurabile)
de
responsabile
realizare
Participarea la programe de formare continuă
Cadre didactice perfecționate care și-au 01.07.2018
Secretar șef
Cadre
pentru dezvoltarea competențelor metodice și de însușit noi abilități superioare , dovedite
Responsabilul
didactice
specialitate
prin atestate de CCD, Universități etc.
Comisiei pentru
perfecționare și
C.C.D.
formare continuă
Responsabilii de
Universități
comisii metodice
Participarea la programe de formare continuă
Dobândirea de competențe superioare
permanent
Director
Cadre
pentru reconversia profesională și creșterea
dovedite în cadrul activităților didactice
Secretar șef
didactice
mobilității ocupaționale a profesorilor
și consemnate în procesele verbale de
Universități
inspecție / interasistențe la ore
Cunoașterea metodologiilor pentru examenele
Participarea absolvenților claselor
AprilieDirector
Cadre
de evaluare națională, bacalaureat, certificate de
terminale la aceste examene într-un
iulie 2018
Director adjunct
didactice
competențe profesionale nivel 3 și nivel 4
procent apropiat de 100%
Elevi
Părinți
Agenți
economici
Realizarea procedurilor de colectare regulată a
Îmbunătățirea calității procesului
Decembrie Responsabil C.E.A.C.
Cadre

Resurse
proprii

Resurse
proprii

Sursa de
finanțare
M.E.N.
Proiecte
de
finanțare

M.E.N.
Proiecte
de
finanțare
Resurse
proprii

Resurse
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feed-back-ului din partea elevilor privind
instructiv-educativ;
2017
Director
didactice
calitatea educației
Notare ritmică
Mai 2018
Director adjunct
Elevi
Părinți
Agenți
economici
Trimiterea de rapoarte periodice/înștiințări către
Reducerea absenteismului,
permanent
Diriginții
Părinți
familiile elevilor problemă și monitorizarea
îmbunătățirea situației la învățătură,
Director
Elevi
acestor raportări
întărirea disciplinei școlare
Director adjunct
CONCLUZIE: Scopul este crearea unei ”culturi educaționale” a unității de învățământ, cultura organizației însemnând înalte standarde
colective de gândire, atitudini și valori.

proprii

Resurse
proprii

OBIECTIV GENERAL 2:
REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ȘI DOTĂRII UNITĂȚII ȘCOLARE
Obiectiv specific 2. 1: îmbunătățirea condițiilor de învățare în școală
Ținte: - dotarea cu mobilier ergonomic-modern a tuturor sălilor de clasă
- dotarea cu echipamente moderne a sălilor de clasă
- amenajări ale curții unității de învățământ
Măsurat prin: gradul de modernizare și eficientizare a bazei materiale a unității de învățământ
Context: Asigurarea calității și eficienței în procesul de formare a elevului mai ales în cazul formării competențelor profesionale este condiționată de
utilizarea unor echipamente adecvate. Anumite faze ale procesului de instruire necesită aceste dotări. În faza premergătoare instruirii practice făcută la agenții
economici elevii sunt supuși în școală unor procese de formare în ateliere și laboratoare specializate. Elevii își desfășoară pregătirea în spații adecvate din
punct de vedere igienico-sanitar, termic, etc.
Acțiuni pentru atingerea
obiectivului2.1: (ce anume
trebuie să se întâmple?)
Achiziționarea de mobilier
didactic

Rezultate așteptate
(măsurabile)

Perioada de
realizare

Persoana/Persoanele
responsabile

Parteneri

Sursa de
finanțare

Maobilier didactic , în mod
special bănci și catedre noi
pentru două săli de clasă

Decembrie 2017

Director
Consiliul de
Administrație
Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu

Consiliul Local

Bugetul local
Sponsorizări
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Amenajarea unei săli
multimedia
Atragerea de finanțări din
partea agenților economici și a
comunității locale
pentru îmbunătățirea bazei
materiale a școlii
Sensibilizarea și motivarea
colectivului de elevi și cadre
didactice pentru păstrarea
bazei materiale a școlii

Dotarea unui spațiu special
amenajat, renovat,mobilat și
dotat
Resurse extrabugetare dovedite
prin contracte de sponsorizare

Noiembrie 2017
Noiembrie –
Decembrie 2017

Echipa de
implementare a
proiectului ROSE
Director
Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu
Responsabili proiecte
de finanțare
Director
Administrator de
patrimoniu
Diriginți

MEC

Fonduri
guvernamentale

Agenți economici
parteneri

Consiliul local
Sponsori

Degradarea unui număr cât mai
Februarie2017
Cadre didactice
mic de bunuri dovedite prin
Iulie 2018
Elevi
Procesele verbale de constatare
făcute de administratorul de
patrimoniu la sfârșit de
semestru/an școlar
CONCLUZIE: Instituția dispune de un potențial deosebit din punct de vedere al bazei materiale. Dispune de o suprafață de peste 7000mp,
6corpuri de clădire, sală și terenuri de sport. Ceea ce doresc este crearea unui climat specific școlar în fiecare sală de clasă.

OBIECTIV GENERAL 3:
DEZVOLTAREA UNUI ÎPT EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL FINALITĂȚII PROFESIONALE
(creșterea implicării agenților economici)
Obiectiv specific3.1: creșterea implicării agenților economici în ÎPT prin dezvoltarea de parteneriate eficiente și implicare în stabilirea CDL -urilor
Ținte: - dezvoltarea unei adevărate rețele de colaborare sistematică cu partenerii sociali
- creșterea gradului de interes a elevilor din zona Oaș și nu numai pentru școala noastră
Măsurat prin:creșterea efectivului de elevi și cuprinderea lor în piața muncii după obținerea calificării profesionale
Context:În viitorul apropiat se preconizează o tot mai mare importanță a ÎPT reflectată și în introducerea agenților economici în Consiliul de Administrație
al școlii. Nevoia tinerilor din Oaș de a obține certificate profesionale recunoscute internațional care să le asigure mobilitate pe piața muncii conform
normelor europene.
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Acțiuni pentru atingerea obiectivului
Rezultate așteptate
Perioada de
Persoana/Persoanele
Parteneri
Sursa de
3.1.: (ce anume trebuie să se
(măsurabile)
realizare
responsabile
finanțare
întâmple?)
Identificarea interesului populației
Plierea specializărilor
Ianuarie 2018
Director
Agenți economici
Resurse proprii
școlare pe de o parte și a agenților
oferite de școală pe nevoia
Director adjunct
economici pe de cealaltă parte pentru
populației de elevi
Memrii ai catedrelor
anumite calificări profesionale și
tehnice
formularea ofertei școlare în
concordanță cu acesta
Diversificarea portofoliului de
Solicitări și contracte
Noiembrie 2017
Director
Agenți economici
parteneriate al școlii prin încheierea de
cadru semnate cu agenți
Reprezentanți agenți
noi convenții, creșterea numărului de
economici
economici
parteneri implicați, diversificarea
Activități practice în baza
activităților comune
contractelor de parteneriat
Îmbunătățirea organizării examenelor Examene relevante
Iulie-august 2017
Director
Agenți economici
de certificare profesională prin
desfășurate, conform
Comisiile de
implicarea partenerilor în comisiile de metodologiei la punctele
examinare
examinare
de lucru ale agenților
economici.
Elevi bine pregătiți
profesional ofertanți
pentru angajator care vor fi
incluși în câmpul muncii
CONCLUZIE: ÎPT trebuie să evolueze după modelul învățământului dual. Acesta din urmă nu este posibil în zona Oaș datorită lipsei
agenților economici de top care ar avea posibilitatea de a angaja un număr important de tineri. Totuși legăturile strânse cu partenerul
economic sunt obligatorii în economia modernă.

Obiectiv general 4:
CREȘTEREA POPULARITĂȚII ȘCOLII ÎN ZONA OAȘ.
Obiectiv specific 4.1: popularizarea rezultatelor la concursuri și olimpiade școlare obținute de elevii școlii și a activităților extrașcolare
organizate în școală;
Obiectiv specific 4.2: participarea elevilor noștri și a cadrelor didactice la activitățile organizate la nivel de oraș și nu numai, de exemplu: Târgul
Educațional, 1 Decembrie-Ziua Națională, 24 Ianuarie –Unirea Principatelor Române, Ziua Porților Deschise la Universități etc;
Obiectiv specific 4.3:atragerea potențialilor viitori elevi la activități desfășurate în școala noastră.
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Ținte: - să facem cunoscută școala noastră
- să ne implicăm în activitățile coordonate de comunitatea locală
Măsurat prin: creșterea numărului de elevi care optează pentru a studia în școala noastră
Context: În prezent, școlile sunt furnizori de educație iar elevii sunt potențiali ”clienți”. În aceste condiții de ”piață educațională” este extrem de
importantă reclama.
Acțiuni pentru atingerea
Rezultate așteptate
Perioada de Persoana/Persoanele Parteneri
Sursa de finanțare
obiectivului 4.1: (ce anume
(măsurabile)
realizare
responsabile
trebuie să se întâmple?)
Administrarea site-ului, portalului
Realizarea unei
MaiDirector
Instituțiile
Resurse proprii
și facebook-ului școlii
corespondențe virtuale
iunie2018
Director adjunct
de cultură
cu toți beneficiarii
Consilier educativ
din oraș
actului educațional
Comisia pentru
dovedită prin numărul
promovarea imaginii
accesărilor frecvente ale
școlii
acestora
Apariția unor articole în mass
Informarea comunității
Octombrie
Director
Asociații
Resurse proprii
media care să prezinte pozitiv
locale despre activitățile
2017 –
Director adjunct
culturale
școala noastră
în care este implicată
august 2018
Consilier educativ
Publicarea revistei școlii
școala noastră
Comisia pentru
promovarea imaginii
școlii
Echipa de redacție
Activități de popularizare a ofertei Un număr cât mai mare
Mai 2018
Director
Părinți
Resurse proprii
educaționale, ca de exemplu: Ziua de vizitatori care să
Diriginți
Elevi
Porților Deschise,
intre în contact direct cu
Cadre didactice
Potențiali
1 Iunie, etc.
realitățile școlii noastre,
elevi
de exemplu elevii de
clasa a VIII –a care ne
vizitează în cadrul
activității Ziua Porților
Deschise.
Acțiuni pentru atingerea
Rezultate așteptate
Perioada de Persoana/Persoanele Parteneri
Sursa de finanțare
obiectivului 4.2: (ce anume
(măsurabile)
realizare
responsabile
trebuie să se întâmple?)
Cadrele didactice îndrumă elevii să Activități extrașcolare
Decembrie
Consilierul educativ
Instituțiile
Resurse proprii
participe la activități publice ca de
care să aducă prestigiu
2017
Comisia de
de cultură la
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exemplu manifestări cu ocazia
școlii, de exemplu prin
promovare a imaginii nivel local
evenimentelor istorice(Centenarul
apariția în presă a
școlii
și județean
Marii Uniri)
numelui școlii
Diriginții
Consilierul școlar
Acțiuni pentru atingerea
Rezultate așteptate
Perioada de Persoana/Persoanele Parteneri
Sursa de finanțare
obiectivului 4.3: (ce anume
(măsurabile)
realizare
responsabile
trebuie să se întâmple?)
Instituțiile
Resurse proprii
Cadrele didactice îndrumă elevii să
Elevi ai altor școli și
Decembrie
Consilierul educativ de cultură la
realizeze activități în școală care să părinți vizitează școala
2017
Comisia de
nivel local
atragă vizitatori externi( de ex.
noastră formându-și o
Mai 2018
promovare a imaginii și județean
Ziua Porților Deschise, Concertul
părere bună
școlii
de Colinde)
Diriginții
Consilierul școlar
CONCLUZIE: În prezent, în condițiile în care din cauze socio-demografice numărul de elevi scade dramatic, acțiunile de promovare în
mediul virtual și în cel real sunt absolut necesare. La baza lor trebuie să fie însă buna calitate a actului educațional, centrat pe elev,
beneficiarul primar al întregului sistem educațional.
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4. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE
PENTRU ELABORAREA P.A.S.
Planul de Acţiune al Şcolii este conceput ca un răspuns la priorităţile propuse pentru anul şcolar
2017-2018, având ca punct de plecare nivelurile din P.R.A.I., P.L.A.I. şi planul managerial,
particularizându-le la condiţiile concrete din unitatea noastră şcolară.
Nivelurile interne şi externe consultate facilitează elaborarea planurilor strategice pe termen lung
pentru învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop asigurarea corespondenţei între
cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din regiunea noastră dar şi pentru
contextul de politici şi dezvoltări la nivel european.
Procesul de consultare în vederea elaborării P.A.S. a avut în vedere următoarele etape:
a. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor fiecărui membru al
echipei
b. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în care estenecesară
colaborarea lor cu unitatea
c. Contextul :
 documentele de înfiinţare ale şcolii
 documentele de proiectare ale activităţii şcolii
 documente de analiză ale activităţii şcolii
 documente de prezentare şi promovare a şcolii
 site-uri de prezentare a şcolii
d. Mediul extern :
 site-ul MECS
 PLAI 2013-2020
 Direcţia Judeţeană de Statistică
 AJOFM Negrești Oaș
 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei activităţii economice
 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii
e. Mediul intern :
 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate
 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre
 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor
 portofolii cadrelor didactice
 date şi statistici ale şcolii
 documente de analiză ale activităţii din ariile curriculare şi catedre
 rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale
 rapoarte scrise ale ISJ şi MECTS, întocmite în urma inspecţiilor frontale, speciale sau/şi
tematice
 rezultate ale elevilor
 rapoarte financiare şi contabile
 înregistrări şi fişe de personal
 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ
 rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea în învăţământ
f. Planul operaţional
 Planul de şcolarizare
 Planul operaţional al Comisia pentru Asigurarea Calităţii
 Planul Managerial
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Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare, catedrelor,
comisiei diriginţilor.

4.2.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE,
EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A P.A.S.
Organizarea activităţilor de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PAS are în vedere următoarele
repere de bază:
a. Ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă;
b. Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă;
c. Revizuirea procedurilor;
d. Rapoartele de activitate ale comisiilor de lucru;
e. Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune (managementul calităţii, învăţarea centrată pe elev
etc);
f. Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare acalităţii (rezultate
concrete ale elevilor şi profesorilor: rezultate laexamene, premii la concursuri şi expoziţii şcolare,
numărul de absolvenţiintegraţi pe piaţa muncii;
g. Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare şi Raportul de evaluare pentru asigurarea
calităţii pentru anul şcolar 2018-2019.
În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS, se
stabilesc acte de comunicare.
Constatările şi concluziile rezultate la finalul anului şcolar 2017-2018 vor fi baza de pornire pentru
elaborarea P.A.S. 2018 – 2019. Întreaga echipă lărgită (director, director adjunct, echipa de elaborare P.A.S.,
Consiliul de Administraţie) răspunde de îndeplinirea obiectivelor propuse în P.A.S. şi de monitorizarea
activităţilor.

Prof. Hotca Ovidiu
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5. Anexe
CENTRALIZATOR
REZULTATELE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017

NR.
CRT

NUME ŞI PRENUME

CLASA

DENUMIREA
OLIMPIADĂ/
CONCURS

LOCUL

PROFESOR
PREGĂTITOR

1

Lobont Daniela

XI D

Olimpiada - Turism
și alimentație

I - jud ,
participare
faza natională

Fanea Irina,
Jurje Roxana

2

Mureșan Georgiana

XI D

Olimpiada - Turism
și alimentație

II- jud ,

Fanea Irina,
Jurje Roxana

3

Fanea Adriana

XI D

Olimpiada - Turism
și alimentație

Mentiune jud
,

Fanea Irina,
Jurje Roxana

4

Dudaş Mădălina

XII D

Olimpiada - Turism
și alimentație

I - jud ,
participare
faza natională

Fanea Irina,
Jurje Roxana

5

Pop Nelu

XII D

Olimpiada - Turism
și alimentație

II- jud ,

Fanea Irina,
Jurje Roxana

6

Malanca Calina

XII D

Olimpiada - Turism
și alimentație

III- jud ,

Fanea Irina,
Jurje Roxana

7

Ardelean Aida

XI C

Olimpiada Economic

Locul II - jud.

Pop Angelica,
Hotca Dorina,
Bartiș Marinela

8

Pașcan Diana

XI C

Olimpiada Economic

Locul III jud.

Pop Angelica,
Hotca Dorina,
Bartiș Marinela

9

Ţiplea Florica

XII C

Olimpiada Economic

III- jud ,

Pop Angelica,
Hotca Dorina

10

Balaş Cristian

XII C

Olimpiada Economic

Mentiune jud
,

Pop Angelica,
Hotca Dorina

11

Betea Lăcrimioara

XII C

Olimpiada Economic

Mentiune jud
,

Pop Angelica,
Hotca Dorina

12

Hotca Vlad

VIII

Olimpiada de istorie

I - jud ,
participare
faza natională

Hotca Otilia

13

Hotca Vlad

VIII

Olimpiada de
matematică

Locul I Locală

Miclăuş Adriana

14

Fabian Romina

XI B

Concursul de
matematică aplicată
Adolf Haimovici

Locul III jud.

Jurchiş Ion
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NR.
CRT

NUME ŞI PRENUME

CLASA

DENUMIREA
OLIMPIADĂ/
CONCURS

LOCUL

PROFESOR
PREGĂTITOR

15

Sarca Gabriela

IX B

Concursul de Chimie
,,Petru Poni”

Locul I - jud.

Bud Rodica

16

Olah Camelia

IX B

Concursul de Chimie
,,Petru Poni”

Locul II jud.

Bud Rodica

17

Cseh Andrea

IX B

Locul III jud.

Bud Rodica

18

Marincaş Lidia

VI

Locul II - jud.

Vraja Cornelia

19

Iozsa Krisztian

VI

Locul III jud.

Vraja Cornelia

20

Hotca Daria

VI

Menţiune jud.

Vraja Cornelia

21

Hotca Daria

VI

Locul I

Hotca Otilia

22

Echipajul IGAnovation

Liceu

Concursul de Chimie
,,Petru Poni”
Concursul de
Biologie ,,George
Emil Palade”
Concursul de
Biologie ,,George
Emil Palade”
Concursul de
Biologie ,,George
Emil Palade”
concursul judetean
de Istorie Orala
Concursului de
inovare si creativitate
tehnică
EUROTEHNICUS

Locul I

Pop Stefan

23

Echipa de handbal fete

Gimnaziu

ONSS

Locul I jud.,
Locul II zonal

Handrău Ioan

Handrău Ioan

24

Echipa de handbal fete

Liceu

ONSS

Locul I jud.,
Locul II
zonal, Locul
VII national

25

Echipa de tetratlon fete
Echipa de pentatlon
băieti

Gimnaziu

ONSS

Locul I

Handrău Ioan

Liceu

ONSS

Locul II

Handrău Ioan

26
27

Cseh Ruben

VII

ONSS - Cros

28

Medve Monica

VI

ONSS - Cros

29

Serghianca Simina

XI

ONSS - Cros

30

Andriucă Iulia

VIII

31

Andriucă Iulia

VIII

32

Anton Anda

VIII

33

Matias Andreea

XB

Campionatul
Naţional de atletism
Campionatul
Naţional de atletism
Campionatul
Naţional de atletism
Campionatul
Naţional de atletism

I - jud ,
participare
faza natională
Locul II jud.
Locul II jud.

Handrău Ioan
Handrău Ioan
Handrău Ioan

Locul I

Handrău Ioan

Locul I

Handrău Ioan

Locul II

Handrău Ioan

Locul I

Handrău Ioan
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NR.
CRT

NUME ŞI PRENUME

CLASA

34

Cânţa Valentina

IX D

35

Ţânţaş Adrian

XI B

36

Tath Alexandru

XA

DENUMIREA
OLIMPIADĂ/
CONCURS
Campionatul
Naţional de atletism
Campionatul
Naţional de atletism
Campionatul
Naţional de atletism

Director adj.
Pop Stefan

LOCUL

PROFESOR
PREGĂTITOR

Locul III

Handrău Ioan

Locul I

Handrău Ioan

Locul II

Handrău Ioan

