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PARTEA I – CONTEXTUL
I. 1. MISIUNEA ŞCOLII
Onorându-şi tradiţia şi renumele dobândit prin pregătirea generală şi
profesională a absolvenţilor, Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu" din Şimleu
Silvaniei are misiunea de a contribui hotărâtor la dezvoltarea individuală şi
profesională a elevilor, respectând standardele de calitate, în vederea integrării
lor socio-profesionale în condiţiile economiei de piaţă.
I.2. PROFILULăACTUALăALăŞCOLII
ColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu” ofer ăoportunit țiăeducaționaleădeănivelăsecundară
superior, uneiă populațiiă deă eleviă dină bazinulă geografică ală ora uluiă imleuă Silvaniei, S laj,
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Prinăstructuraăetnic ăaălocuitorilorădinăregiune, marcat ă
evidentă deă oă prezenț ă deă aproximativă 25șă aă minorit țiiă maghiare, colegiulă ofer ă liniiă deă
studiu înălimbaăromân ăcâtă iăînălimbaămaghiar înăconformitateăcuănevoileăeducaționaleăaleă
eleviloră dină zon . Unitateaă ofer ă instruireă atâtă laă filieraă teoretic ă câtă iă tehnologic ă înă
conformitateăcuăcerințeleăeducaționaleăaleăacestorăelevi.
Întreagaăactivitateăseăorganizeaz ăşiăseădesf şoar ăînăconformitate, LegeaăEduca ieiă
Na ionaleănr. 1/2011 cuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioare, OrdinulăMinisteruluiăEducațieiă
Naționaleă nr. 5115 din 15. 12. 2014 privindă aprobareaă Regulamentuluiă deă organizareă şiă
func ionareăaăunit ilorădeăînv

mântăpreuniversitar cuăcomplet rileăşiămodific rileăulterioareă

careă reglementeaz ă func iile, competen ele, responsabilit ileă şiă obliga iileă personaluluiă
didactică deă predareă şiă deă instruireă practic ă şiă aleă personaluluiă didactică auxiliar, a tuturor
hot rârilor,

ordineloră şiă preciz riloră transmiseă deă M. E. N. şiă ISJ S lajă careă ducă laă

institu ionalizareaăşiăaplicareaăreformeiăînăînv

mânt.

Evolu iaăinstitu ieiăşcolare:
Unitateaăşcolar ăs-aăînfiin atăînăanulă1919, iarădinăanulă2004ăpoart ădenumireaădeă
ColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu”.
Planulă deă şcolarizareă ală Colegiuluiă Na ională « Simionă B rnu iu »ă Şimleuă Silvanieiă
cuprinde ciclurileădeăînv

mântăinferiorăşiăsuperiorăliceal.

I.2.1 Planul deăşcolarizareăîn perioada 2010 – 2016
Nr.

Filiera

Profil/

Specializare/ calificare

Nr. cls.

Nr.

Limba de
3
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crt
1

Teoretic

domeniu
Umanist

Real

2

Tehnologic

Servicii

profesional

Filologie – intensiv limba
englez ăenglez
Filologie
Matematic ă– informatic ,
intensivălimbaăăenglez
Matematic ă- informatic
Ştiin eăaleănaturii
Tehnicianăînăactivit iă
economice

elevi

predare

1

28

Român

1
1

28
28

Maghiar
Român

1
1
1

28
28
28

Maghiar
Român
Român

I.2.2 Structuraă deă baz ă aă institu iei:ă filiere, profile şiă specializ ri/calific riă
profesionale şiăpeăani de studii.
LICEU
Filiera
Teoretic

Profil

Umanist

Real

Specializareă/ăCalificareăprofesional

Clasa

Filologie, intensivălimbaăenglez
Filologie, intensivălimbaăenglez
Filologie, intensivălimbaăenglez

IX
X
XI

Filologie, intensiv limba englez

XII

Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Matematic ăinformatic , intensivălimbaăenglez
Matematic ăinformatic , intensivălimbaăenglez

IX
X
XI
XII
IX
X
4
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Filiera

Profil

Real

Tehnolog Servicii
ic

Specializareă/ăCalificareăprofesional

Clasa

Matematic ăinformatic , intensivălimbaăenglez

XI

Matematic ăinformatic , intensivălimbaăenglez
Matematic ăinformatic , clasă cu predare în
limba maghiară
Matematic ăinformatic , clasă cu predare în
limba maghiară
Matematic ăinformatic , clasă cu predare în
limba maghiară
Matematic ăinformatic , clasă cu predare în
limba maghiară
Ştiin eăaleănaturii
Ştiin eăaleănaturii
Ştiin eăaleănaturii
Ştiin eăaleănaturii
Tehnicianăînăactivit iăeconomice
Tehnicianăînăactivit iăeconomice
Tehnicianăînăactivit iăeconomice
Tehnicianăînăactivit iăeconomice

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

I.3. ANALIZA COMPARATIV ăAăREZULTATELORăOB INUTEăÎN PERIOADA 2011–
2016
Înă anulă şcolară 2015-2016 s-auă avută înă vedereă urm toareleă repere:ă asigurareaă
coeren eiă întreă strategiaă na ional ă aă procesuluiă educa ională şiă programeleă deă dezvoltareă
elaborateă laă nivelă jude eană şiă local, colaborareaă cuă autorit ileă jude eneă şiă localeă pentruă
sprijinireaă institu iei, monitorizarea, evaluareaă şiă ameliorareaă calit iiă educa iei. În
conformitate cu acestea, calitateaăeducațieiădinăunitateăesteăreflectat ădeămaiămulțiăindicatoriă
dintreăcareăexemplific m:
I.3.1 REZULTATEăOB INUTEăLAăOLIMPIADEă IăCONCURSURIă ŞCOLARE:
Anulăşcolar
I
2011- 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

16
9
17
23
27

Fazaăjude ean
Premiul/loculăob inut
II
III
M
PR.
SP
9
10
26
0
7
8
30
0
11
17
24
0
21
12
15
0
14
21
26
0

I

Fazaăna ional
Premiul/loculăob inut
II
III
M
PR. SP

0
0
0
0
2

2
0
0
2
3

0
0
0
0
1

3
1
4
3
6

1
1
1
4
3
5
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I.3.2 REZULTATE OB INUTEăLAă BACALAUREAT
Sesiunea iunie-iulie
Anul
şcolar

20112012
20122013
20132014
20142015
20152016

6-6,
99

Medii
7-7, 8-8,
99
99

9-9,
99

10

31

16

33

47

40

2

0

11

24

40

47

49

1

150

0

17

23

32

46

48

1

188

156

1

31

32

44

50

30

0

162

140

0

22

17

46

44

33

0

9-9,
99

10

Absolven iă
înscrişi

Prezen i

Promova i

Elimina i

Respinşi

172

170

138

1

175

172

161

169

167

188
163

Sesiunea august-septembrie
Anul
şcolar

20112012
20122013
20132014
20142015
20152016

Medii
8-8,
99

Absolven iă
înscrişi

Prezen i

Promova i

Elimina i

Respinşi

6-6,
99

7-7,
99

32

31

15

0

16

10

4

0

1

0

14

11

5

0

6

3

1

1

0

0

24

23

7

0

16

7

-

-

-

23

21

5

0

16

5

-

-

-

-

18

18

8

0

10

6

2

-

-

-

I.3.3ăREZULTATEăOB INUTEăLAăEXAMENELEăDEăCERTIFICAREăAăCALIFIC RII, nivel
4ă"Tehnicianăînăactivit iăeconomice"
Anulă colar

Eleviăînscri i

Eleviăprezen i

Eleviăadmi i

Procent de
promovabilitate

2015-2016

28

28

28

100%

I.3.4ăREZULTATEăOB INUTEăLAăEXAMENELEăATESTAREăAăCOMPETEN ELORă
PROFESIONALE
Informatic
Anulă colar

Eleviăînscri i

Eleviăprezen i

Eleviăadmi i

Procent de
promovabilitate

2015-2016

48

48

48

100%

6
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Limbaăenglez
Anulă colar

Eleviăînscri i

Eleviăprezen i

Eleviăadmi i

Procent de
promovabilitate

2015-2016

54

53

53

100%

Anulă colar

Eleviăînscri i

Eleviăprezen i

Eleviăadmi i

Procent de
promovabilitate

2015-2016

8

7

7

100%

Limbaămaghiar

I.3.5 PARTICIP RIăăÎNăCADRULăPROIECTELOR EUROPENE
Colegiul Națională „Simionă B rnuțiu” areă oă participareă constant ă înă cadrulă proiecteloră
educaționaleă finanțateă deă Comisiaă European ă prină Agentiaă Național ă pentruă Programeă
ComunitareăînăDomeniulăEducațieiă iăForm riiăProfesionaleăBucure ti.


În anulă colară 2014-2015 a încheiat cu succes proiectul de parteneriat Bilateral
Comenius “TheăLocalăValuesăFormăTheăEuropeanăValues”ăimplementatăînăcolaborareă
cu Liceo Clasico Giacomo Leopardi, Macerata Italia.



Înă acela iă ană aă implementată ună proiectă deă mobilit țiă Erasmus+ă KA101ă înă cadrulă
c ruiaă 10ă cadreă didacticeă auă participată laă mobilit țiă deă formareă sauă deă schimbă de
experienț ă laă furizoriă deă formareă dină alteă stateă comunitare –Marea Britanie, Malta,
Franța, UK Irlanda de Nord.



În anulă colară2015-2016 Colegiul Națională„SimionăB rnuțiu” implementeaz ăunănouă
proiectă deă mobilit țiă înă cadrulă acțiuniloră comunitareă Erasmus+ă KA101ă destinată unuiă
grup de 8 cadre didactice care vor participa la cursuri de formare în Cipru, Spania,
Marea Britanie înă vedereaă realiz rii obiectivelor dezvoltareaă competențeloră deă
comunicareăînălimb ăstr in ă iădezvolt riiăcompetențelorădeămanagementădeăproiect).



Acela iă ană 2015-2016ă aduceă Colegiuluiă oă nou ă experienț ă deă parteneriată
internațională cuă 5ă parteneriă comunitariă angajațiă într-un proiect strategic Erasmus+
„Chemistryă Experimentsă - Aă Europeană Approach”ă având ca scop elaborarea a trei
produse intelectuale pentru dezvoltarea disciplinei Chimie, proiectă educațională înă
care Colegiul Națională„SimionăB rnuțiu”ăesteăcoordonatorulăproiectului.



Pentruăanulă colarăviitor 2016-2017ăunitateaăimplementeaz ăunăproiectăErasmus+ădeă
mobilit țiăpentruăeleviăînădomeniulăVET, KA102, proiect intitlulat "Web Design Using
Programming Environment" în care un grup de 20 de elevi vor participa la stagii de
practic din Granada, Spania, în domeniulădesignuluiă iăcre riiăpaginilorăweb.

7
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I. 4. PRIORIT

I DERIVATE DIN OBIECTIVELE CADRULUI STRATEGICă"EDUCA IEă

IăFORMAREă2020ă(ET2020)"
Statutul României, de membru a Uniunii Europeane, impune crearea unui
înv

mânt bazatăpeăcompeten ăşiătransparen , careăs ăseăpliezeăpeăoăserieădeăinfluen eă

şiă oportunit iă externe. Înă conformitateă cuă realiz rileă programuluiă deă lucruă "Educațieă iă
formare 2010 (ET 2010)"ă iăcuăobiectivele noului cadru strategic "Educațieă iăformare 2020
(ET2020)":
•ărealizareaăînăpractic ăaăînv

riiăpeătotăparcursulăvie iiăşiăaămobilit ii

•ăîmbun t ireaăcalit iiăşiăaăeficien eiăeduca ieiăşiăform rii
•ăpromovareaăechit ii, aăcoeziuniiăsocialeăşiăaăcet enieiăactive
•ăstimulareaăcreativit iiăşiăaăinov rii, inclusivăaăspirituluiăîntreprinz tor, la toate nivelurile de
educa ieăşiăformare
I. 5ăPRIORIT

Iă IăOBIECTIVE LAăNIVELăREGIONALăŞIăLOCAL

Înă PLANULă ă REGIONALă ă DEă ă AC IUNEă PENTRUă ă ÎNV

MÂNT

membrii

Consor iuluiă Regională ală Regiuniiă Nord-Vestă ă îşiă exprim ă viziuneaă asupraă TVETă prină dou ă
direc iiămajoreădeăac iune:ă


Adaptareaă oferteiă educa ionaleă laă nevoile de dezvoltare economico-social ă durabil ă

de la nivel local, regională şiă na ional, precumă şiă laă intereseleă şiă nevoileă deă educa ieă şiă
formare ale elevilor.


Asigurareaă calit iiă actuluiă educa ional, caă baz

aă succesuluiă inser ieiă socio-

profesionaleăaăabsolven ilor.
Priorit i:
1.

Dezvoltareaăcapacit iiădeămanagementăînăînv

mântulăprofesionalăşiătehnic;

2.

Creştereaăadaptabilit iiăoferteiăeduca ionaleălaăcerin eleăpie eiămuncii;

3.

Dezvoltareaăparteneriatuluiăsocială(pentruăîmbun t ireaăcalit iiăînăTVET);

4.

Îmbun t ireaăserviciilorădeăconsiliereăşiăorientareăprofesional ăpentruăeleviăşiăadul i;ă

5.

Creştereaăcalit iiăprocesuluiăeduca ionalăînăTVET prin realizarea de proiecte pentru
dezvoltareaăprofesional ăaăresurselorăumane;ă
Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltareăregional ăvizeaz ăsporirea gradului de

dezvoltareă regional ă existent, înă specială prină stimulareaă uneiă dezvolt riă echilibrateă şiă prină
accelerareaă redres riiă zoneloră r maseă înă urm . Jude ulă S lajă esteă ceaă maiă mic ă unitateă
8
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administrativ-teritorial ăaăregiuniiăNORD-VEST, fiindăşiăceaămaiămaiăslabădezvoltat ăunitateă
din regiune, avândăunăpronun atăcaracterăagricol.
I. 6 PRIORIT

Iă IăOBIECTIVE LAăNIVELULăUNIT

II

Priorit ileă deă interven ieă pentruă oă bun ă dezvoltareă institu ional ă identificateă laă nivelulă
Regiunii Nord-Vestă determin ă priorit țileă instituționaleă dezvoltateă peă bazaă contextuluiă înă
care Colegiul Națională„SimionăB rnuțiu” î iădesf

oar ăactivitatea:

PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Indicatori de impact/rezultate:
Procentul de cadre didactice din unitate cu diverse competen e manageriale
aplicate în activită ile curente din coală
Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a
echipei manageriale a unită ii
Acţiuni
Responsabili
Termen
Implicare în cursuri de formare cu tematică referitoare
la management i educa ie antreprenorială în cadrul
Nosal
proiectului POSDRU ID149792 "TOP MANAGEMENT
Dec 2015
Mariana
Firme de exercițiuăpentruăaccesulăelevilorălaăpozițiiădeătop
management,ăcercetareă iăinovareăînăviațaăprofesional "
Dezvoltarea competen elor de management a calită ii
Haiduc
Aprilie
prin cursuri de formare organizate de furnizori din
Sorina
2018
spa iul comunitar.
Indicatori
1. 2 cadre didactice implicate în programe de formare
2.ămembriiăCEACăformațiăînădomeniulăspecificăalăevalu riiă iăasigur riiă
calit ții
Obiectivul
1. 1

Dezvoltarea competen elor de management de proiect în rândul
echipei de proiect din unitate
Acţiuni
Responsabili
Termen
Implicarea cadrelor didactice din Comisia de
Martie
proiecte în cursuri de management de proiect la
Mure an Anca
2016
furnizori de formare din EU.
Propunerea i implementarea unui proiect de
parteneriat strategic în cadrul ac iunilor cheie 2
Dec
Brăban Mircea
programul Erasmus+ având drept scop elaborarea
2017
a trei auxiliare curriculare la disciplina chimie.
Indicator
1. 4 cadre didactice formate în management de proiect
2. 1 proiect Erasmus+ de parteneriat strategic implementat în unitate în
calitate de coordonator
3. oă echip ă deă managementă ală proiecteloră dină unitateă alc tuit ă dină 11ă
cadre didactice
Obiectivul
1. 2

Obiectivul
1. 3

Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacită ilor de
marketing educa ional pentru promovarea unită ii în comunitatea
locală
9
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Acţiuni
Realizare, publicare i distribuire de pliante în
rândul absolven ilor claselor a VIII-a din unită i
de învă ământ gimnazial din regiune
Realizare, publicare i distribuire bro uri în
rândul elevilor unită ii premian i la diferite faze
ale olimpiadelor i concursurilor colare

Responsabili

Termen
În luna mai
Kovacs Istvan
a fiecărui
an
În luna
erban Bianca
iunie a
Adriela
fiecărui an
În luna
Promovarea unită ii la ac iuni de genul "Târgul
Pop Ramona
aprilie a
ofertelor educa ionale"
Maria
fiecărui an
Indicator
1.ă 300ă plianteă distribuiteă cuă ocaziaă prezent riiă oferteiă educaționaleă aă
unit ții.ă
2.ă 320ă bro uriă " i ei ne reprezint " distribuite cu ocazia premierii
elevilorălaăfestivit țileădeăfinalădeăană colar
3. 1 participare/an la Târgulăofertelorăeducaționale
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
muncii.
Indicatori de impact/rezultate:
- 6 CD /CDL adaptate la realită ile locale ale zonei în care unitatea de
învă ământ î i desfă oară activitatea;
- Numărul de elevi/procentajul de elevi din unitate beneficiari ai CD /CDL
derulate;
Extinderea ofertei educa ionale prin introducerea în curriculumul
unită ii a unor discipline op ionale noi sau auxiliare didactice.
Acţiuni
Responsabili
Termen
Diversificarea ofertei educa ionale la filiera
tehnologică, profil servicii, prin propunerea în
Butu ină Daniela
Sept
parteneriat cu agen i economici, de CDL
erban Bianca
2016
(disciplină nouă) "Rolul programelor informatice
Adriela
în activitatea economică"
Diversificarea ofertei educa ionale la filiera
teoretică, profil umanist, specializarea filolofie Sept
Sîrca Ioana Maria
intensiv limba engleză a unui CD disciplină nouă
2016
"Elemente de structură a limbii române"
Diversificarea ofertei educa ionale la filiera
teoretică, profil real, specializarea tiin e ale
naturii
în
parteneriat
cu
HANNA
Sept
Brăban Mircea
INSTRUMENTS prin propunerea de CD ,
2016
disciplină nouă, "Metode instrumentale de
analiză"
Dezvoltarea competen elor de comunicare în
limbă străină, pentru elevii unită ii, prin
Mai
Domu a Gabriela
elaborarea unor CD disciplină nouă la limba
2018
engleză
Propunerea i implementarea unui proiect de
parteneriat strategic in cadrul ac iunilor cheie 2
Apr
Brăban Mircea
programul Erasmus+ având drept scop elaborarea
2017
a trei auxiliare curriculare la disciplina chimie.
Obiectivul 2.
1
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Indicatori

1. 2ăCDLădisciplin ănou ămoduleădeăspecialitateăpentruăprofilăservicii
2.ă2ăCD ădisciplin ănou ă(limbaăromân )ăpentruăprofil umanist
3.ă2ăCD ădisciplin ănou ă(chimie)ăpentruăprofilăreal
4.ă2ăCD ădisciplin ănou ă(limbaăenglez )ăpentruăprofilăumanist
5. trei auxiliare curriculare la disciplina chimie

Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale i a competen elor manageriale
în cadrul firmelor în rândul elevilor
Acţiuni
Responsabili
Termen
Implicarea unui grup de elevi în cursuri de
formare cu tematică educa ie antreprenorială în
cadrul proiectului POSDRU ID149792 "TOP
Dec
Nosal Mariana
MANAGEMENT Firme de exercițiu pentru accesul
2015
elevilorălaăpozițiiădeătopămanagement,ăcercetareă iă
inovareăînăviațaăprofesional "
1. 25ădeăeleviăparticipanțiălaădiferiteăacțiuniădeăeducațieăantreprenorial ă
în cadrul proiectului POSDRU
Indicatori
2. 2 cadre didactice implicateă înă acțiuniă deă educațieă antreprenorial în
afaraăcurriculumuluiăobi nuităaăunit ții.ă
Obiectivul 2.
2

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Indicatori de impact/rezultate:
- Rata de cuprindere a elevilor de la profilul servicii în practică realizate la
agen i economici, parteneri ai unită ii
- Număr de conven ii cadru/acorduri de parteneriat încheiate cu agen i
economici
- Rata de cuprindere a elevilor de la specializarea matematică-infirmatică în
stagii de practică realizate la parteneri comunitari.
Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare
a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
Acţiuni
Responsabili
Termen
Realizarea de parteneriate funcţionale între
În
agenţii economici i unitatea de învăţământ pentru
fiecare
Berek Aliz Ildiko
efectuarea stagiilor de pregătire practică de către
Septemb
elevii de la profilul servicii.
rie
Realizarea unui parteneriat cu o firmă privată din
spa iul comunitar în vederea realizării unui stagiu
Sept
Brăban Mircea
de practică de design web pentru elevii de la
2016
specializarea matematică-informatică.
1.ă 24ă deă convențiiă cadruă încheiateă cuă agențiă economiciă dină imleuă
Silvanieiăsiăbazinulăgeografică imleu
2.ă 58ă eleviă careă realizeaz ă stagiiă deă preg tireă practic ă înă unit țiă dină
Indicatori
imleu
3.ă 20ă deă eleviă careă realizeaz ă stagiiă deă preg tireă practic ă înă unit țiă dină
Granada, Spania
Obiectivul
3. 1

Obiectivul
3. 2

Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţii
Acţiuni

Responsabili

Termen
11
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Realizarea lucrărilor de între inere a clădirii II
(acoperi , tapi erie, zugrăveli, sistem monitorizare
Kovacs Istvan
Noi 2015
i antiefrac ie, igienizare)
Lucrări de repara ii efectuate la nivelul clădirii I
(reabilitare informatică, pavaj, tapi erie mobilier,
In func ie de
perdele, ferestre termopan, u i termopan, vestiare
Kovacs Istvan
resursele
elevi, sistem monitorizare i antiefrac ie, zugrăveli,
financiare
igienizare)
Dotarea laboratoarelor de chimie, fizică, biologie
cu materiale didactice, echipamente, reactivi,
Braban Mircea
Dec 2015
aparatură experimentală, aparatură analitică prin
parteneriat cu HANNA INSTRUMENTS
Achizi ia de calculatoare pentru acutalizarea
erban Bianca
infrastructurii digitale a unui laborator de
Dec 2016
Adriela
informatică
Dotarea laboratorului de chimie cu echipamente,
reactivi, aparatură experimentală, sticlarie de
Braban Mircea
Iunie 2017
laborator prin proiect strategic de parteneriat
Erasmus+.
Reabilitarea termică a sălii de sport de la clădirea
erban Bianca
Sept 2017
I
Adriela
Modernizarea dotării a două laboratoare de
informatică prin intermediul unor proiecte
Sârbe Camelia
Oct 2019
fian ate de Banca Mondială (proiect ROSE)
1. 6ăacțiuniădeăreparațiiăcurenteă2015
2. 3ăacțiuniădeăreparațiiăcurenteă2016
3.ă1ălaboratorădeăinformatic ădotatăcuăcalculatoareănoi
Indicatori
4.ă10ădeăcalculatoareănoiăachiziționateăpentruă1ălaborator
5. 4ăacțiuniădeădotare, achizițieădinădiferite surse
6.ă60ăcalculatoareăachiziționateăpentruă2ălaboratoareădeăinformatic
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională
pentru elevi şi adulţi
Indicatori de impact/rezultate:
- Ponderea ac iunilor de consiliere i orientare în carieră din ansamblul
ac iunilor cu caracter educativ din unitate.
- Procentul elevilor din unitate care beneficiază de consilierea realizată de
consilierul colar.
Promovarea ac iunilor de orientare profesională realizate la nivelul
unită ii
Acţiuni
Responsabili
Termen
Aprilie
Mar ul carierei
Pop Ramona Maria
2016
Vizite ale elevilor absolven i la diver i agen i
În fiecare
economici i participarea acestora timp de o zi la Pop Ramona Maria an în săpt
activită ile specifice desfă urate.
c Altfel
Indicator
1.ă 54ă deă participanțiă laă oă acțiuneă centralizat ă laă nivelă deă ora ,ă deă
consiliere în alegerea viitoarei cariere
Obiectivul
4. 1

Obiectivul

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru
12
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asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi)
Acţiuni
Responsabili
Activităţi de formare a consilierilor şcolari privind
reţeaua şcolară, PRAI, PLAI, domenii prioritare Szilagyi Erzsebet
în judeţ
Indicator
1. 1 curs de formare în domeniul consilierii/an
4. 2

Termen
Sept 2018

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Indicatori de impact/rezultate:
- Ponderea cadrelor didactice din unitate care participă la programe de
formare realizate la unită i de primire din spa iul comunitar.

-

Frecvența activităților centrate pe elev realizate de cadrele didactice în procesul
instructiv-educativ

- Ponderea activită ilor experimentale (aplicative) în cadrul orelor de tiin e
Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice
pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei
elevilor
Acţiuni
Responsabili
Termen
Implicarea cadrelor didactice din unitate în
programe de formare de tip jobshadowing pentru
dezvoltarea competen elor pedagogice i utilizarea
Brăban Mircea
Dec 2015
metodelor centrate pe elev în unită i omoloage din
Irlanda de Nord.
Implicarea cadrelor didactice din Comisia de
Martie
proiecte în cursuri de management de proiect la
Mure an Anca
2016
furnizori de formare din EU.
Implicarea cadrelor didactice din unitate în
cursuri de limbă engleză în vederea promovării
Brăban Mircea
Aug 2016
elementelor CLIL la oră.
Implicarea cadrelor didactice debutante in
Szilagyi Erzsebet
Dec 2017
programe de formare cu specific pedagogic.
1. 4 cadre didactice formate în managent de proiect
Indicator
2. 4 cadre didactice formate în domeniul limbii engleze
3. 5 cadre didactice debutante formate
Obiectivul
5. 1

Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor
moderne de predare-învăţare
Acţiuni
Responsabili
Termen
Aplicarea, de către cadrele didactice participante
la programele de formare din cadrul proiectelor
Pa ca Liliana
Dec 2015
de mobilitate Erasmus+ din unitate, a elementelor
de pedagogie aplicată la propria disciplină.
Aplicarea extinsă a experimentului chimic la
disciplina chimie gra ie unor auxiliare didactice
Brăban Mircea
Aug 2017
create special acestui scop.
Indicator
1.ă 11ă cadreă didacticeă cuă competențeă dezvoltateă înă domeniulă metodeloră
pedagogiceăcentrateăpeăelevăcareăaplic ălaăclas ăelementeleădeăpedagogie
2.ă30%ădinălecțiileădeăchimieăînsoțiteădeădemonstrațiiăexperimentale
Obiectivul
5. 2
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Dezvoltarea de auxiliare curriculare care să vină în sprijinul
activită ilor didactice
Acţiuni
Responsabili
Termen
Propunerea
i implementare proiect de
parteneriat strategic cu unită i liceale din spa iul
comunitar, în cadrul ac iunilor cheie 2 programul
Brăban Mircea
Dec 2017
Erasmus+, având drept scop elaborarea a trei
auxiliare curriculare la disciplina chimie.
Indicator
1.ătreiăauxiliareădidacticeăelaborateăînăsprijinulăactivit țilorăexperimentaleă
din laboratorul de chimie
Obiectivul
5. 3

14
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Partea a II –a ANALIZA NEVOILOR
II. 1 ANALIZA MEDIUL EXTERN
II. 1. 1. Evaluareaăsistemuluiăeconomicăşiăsocialăal jude uluiăS lajăşiăal oraşuluiăŞimleuă
Silvaniei
Înă Jude ulă S lajă op iuneaă strategic ă deă dezvoltareă oă reprezint ă sincronizarea
permanent ă cuă metodologiaă şiă ritmulă deă lucruă deă laă nivelulă Regiunii de Dezvoltare NordVest, înăcadrulăc reiaăs-auăaplicatăancheteăpeăbaz ădeăchestionareăpeăfocusă– grupuri, s-au
organizată reuniuniă g zduiteă deă consiliulă jude eană cuă parteneriă relevan iă pentruă diferiteleă
domenii ale analizei. Înă jude ulă S lajă seă disting 5ă Unit iă Teritorialeă deă Planificare care
corespundă unoră zoneă careă prezint ă oă identitateă cultural ă comun , caracteristici social economice comune, fluxuriădeăpia , transportăşiăeduca ionaleăcareăgraviteaz ăînăjurulăunuiă
anumit centruădeăinfluen , etc.
Şimleuă Silvaniei, oraşă situată înă zonaă tradi ional ă
araă Silvaniei, areă oă popula ieă deă 13. 200 locuitori,
fiindăoălocuireăuman ăstr veche, situat ăînăzonaăcet iiă
anticeădaciceă„Dacidava”. Inc ădinăvremurileăstr vechi,
ocupa iaă principal ă aă locuitorilor a constituit-o cultura
pomilor fructiferi, culturaă vi eiă deă vieă şiă producereaă deă
vinuri.
În prezent, oraşulă esteă înă plin ă ascensiuneă economic , dintreă societ ileă comercialeă
cele mai reprezentative amintim: S. C. Silvania S. A. , modern ăfabric ădeăvinuri spumante,
renumit ăprinăcalitateaăvinurilorăproduse, S. C. Simex S. A. , ceaămaiămareăfabric ădeămobil ă
din jude , S. C. Stoehr Rom S. R. L. , industriaătextil ăşiăaăăproduselor textile, S. C. ARA S.
R. L. , fabric ădeăconfec iiăînc l minteămodern .
Oraşulăesteăstr b tutădeăDNă1H:ălim. jud. Bihor – Nuşfal uă- ŞimleuăSilvanieiă– Zal uă–
Jibou - R stociăceeaăceăfaceăcaăzonaăs ăfieăaccesibil .
Oraşulă seă preteaz ă foarteă bineă unoră activit iă turisticeă înă zoneă precum:ă Cetatea
Bathory (1592), Biserica Romano-Catolic (1532), M n stireaăBicăşiăbisericaădeălemn care
aparțineă patrimoniuluiă național,ă vecheaăSinagog ă dină centrulă oraşului careă funcționeaz ă înă
prezent ca Muzeu al Holocaustului, DealulăM gura, (undeăvi aădeăvieăseăcultiv ălaăceaămaiă
mare altitudine dină ar , 596 m).
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Laă câ ivaă kilometriă deă oraş, înă localitateaă B d cin, seă afl ă Casaă Memorial ă aă omuluiă
politic Iuliu Maniu, iar in localitatea Bobota, seă afl ă Centrulă CulturalăŞincaiă - Coposu, care
reuşeşteăs ăsurprind ăclişeeădinăistoria, tradi iileăşiăcultura locului.
Proiec iiădemograficeălaăorizontulăanuluiă2025
Popula iaă jude uluiă scadeă într-ună ritmă alarmantă şiă vaă urmaă s ă scad ă caă urmareă aă
procesuluiădeăîmb trânireăăf r ăcaăritmulănatalit iiăs ăfieăsatisf c tor.
Jude ă/ăgrupeădeăvârst ă
(ani)
Sălaj
0-14
15-64
65 si peste

2003

2005

2010

2015

2020

2025

249,
2
45, 0
167,
3
36, 9

246,
8
42, 4
167,
3
37, 1

240,
0
38, 9
165,
0
36, 1

232,
2
37, 4
159,
6
35, 2

223,
4
35, 1
153,
3
35, 1

213,
7
32, 2
147,
2
34, 3

Sursa INS
Înă perioadaă urm toareă seă constat ă oă sc dereă semnificativ ă aă popula ieiă înă 2010ă şiă
pân ăînă2025ăraportat ălaăanulă2003ă
Principalulă factoră careă aă determinată sc dereaă popula ieiă esteă sporulă naturală totă maiă
mic. Înă ceeaă ceă priveşteă mobilitateaă ocupa ional ă înă perioadaă 1990-2003, jude ulă S lajă seă
situeaz ăsubămediaăna ional , avândă20ășăemigran iădinătotalulăpopula ieiăactiveăaăjude ului.
Principaleleăconcluziiădinăanalizaădemografic . Implica iiăpentruăînv
Concluzii
Declinul demografic
general

Reducereaănatural ă
prognozat ăaăpopula ieiă
tinere

Fenomenul de
îmb trânireădemografic
Pondereaăsemnificativ ă
aăpopula ieiăfeminine
Pondereaăsemnificativ ă
aăpopula ieiărurale

mânt

Implica iiăpentruădezvoltarea resurselor umane
Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a
dezvolt riiă resurseloră umane, sprijinit ă deă investi iiă
corespunz toareă înă capitalulă uman. Datorit ă reduceriiă
prognozateă aă popula ieiă tinereă exist ă pericolulă unuiă deficită deă
for ădeămunc ătân raăcalificat .
Creştereaăniveluluiădeăăcalificareăşiăaămotiv riiăfor eiădeămunc ă
tinereă deă aă participaă laă for aă deă munc ă local , racordarea
realist ă laă pia aă european ă aă munciiă – ac iuniă deă planificare a
oferteiă educa ionale, de informare, orientareaă şiă consiliere,
optimizareaă aloc riiă resurselor, prină concentrareaă preg tiriiă înă
şcoliă viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces,
colaborareaă şcoliloră înă re eaă prină ofert ă cuprinz toareă şiă
diversificat , eliminareaă paralelismeloră nejustificateă şiă
colaborareaăpentruăacoperireaăteritorial ăoptim ă
Sporireaănum ruluiădeăpersonalăcalificatăpentruăasisten ă
social ăşiămedical ăşiănevoiăeduca ionaleăspecificeă
oăofert ădeăpreg tireădorit ădeăpopula iaăfeminin , programe de
sprijinăpentruăparticipareaălaăeduca ieă
Asigurareaă accesuluiă laă educa ieă înă condi iiă deă calitateă şiă
varietateă deă op iuni, ofert ă deă preg tireă adecvat , în sprijinul
16
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Diversitateaăetnic
Consolidareărelativ ăaă
vârstei de mijloc (35-55
ani) activeăpeăpia aă
muncii

diversific riiă şiă creşteriiă competitivit iiă economieiă rurale,
educa ieă înă sprijinulă conserv riiă şiă valoriz riiă patrimoniuluiă
culturală specifică şiă resurseloră naturaleă dină mediulă rural,
îmbun t ireaăcondi iilorădeăstudiiăînămediulărural
Educa ieămulticultural , solu iiăpentruăasigurareaăaccesuluiăegală
laăeduca ieăşiăaăvariet iiăop iunilor, programe de sprijin asupra
grupurilor etnice dezavantajate
Nevoiaă crescând ă deă formareă continu ă şiă implicareaă activ ă aă
şcolilorăcaăfurnizoriădeăprogrameădeăformareăpentruăadul iă

Urmareă aă evolu iiloră dină ultimiiă aniă şiă aă celoră previzionate, popula iaă tân r ă îşiă va
reduce efectivele cu circa 20%.
Creştereaă competitivit iiă economiceă esteă strânsă legat ă deă necesitateaă spoririiă
competen eloră tehniceă şiă informa ionaleă aleă for eiă deă munc , în consecin , rezult ă
necesitateaăcreşteriiăoferteiădeăcalific riăînalteăşiăstimularea elevilor de a dobândi un nivel de
preg tireăprofesional ăcâtămaiăridicat.
Se impune, de asemenea înzestrareaă for eiă deă munc ă cuă competen eă tehnologiceă
complexeăînăspecialăînăurm toareleăgrupeăocupa ionale: tehnicieniăînăştiin eleăvie ii, ocrotirea
s n t iiă şiă asimila i, meseriaşiă şiă muncitoriă califica iă înă construc iiă şiă asimila i, mecanici,
montatoră reparatoră deă maşiniă şiă utilaje, deă echipamenteă electroniceă şiă electrotehnice,
operatoriălaămaşiniăşiăutilaje, lucr toriăcalifica iăînăserviciiăpersonaleăşiădeăprotec ie, etc.
Schimb rileă structuraleă previzibileă înă economiaă regional ă voră mutaă accentulă peă
dezvoltarea serviciilor, construc iilorăşiăa unor ramuri din industriaăprelucr toareăcaăindustria
alimentar , industriaă materialeloră deă construc ii, industria lemnului. Rezultateleă proiec ieiă
cereriiă deă for ă deă munc ă indic ă necesitateaă stop riiă oferteiă deă absolven iă dină domeniileă
agricole.
Pe termen mediu, deoareceă seă estimeaz ă c ă produc iaă înă lohnă vaă sc dea, cererea
deăfor ădeămunc ăpentruăindustria textil ăseăvaăreduceăsubstan ial.
Concluziiădinăanalizaăpie
Concluzii
Sc dereaărateiădeă
ocupare
rataăşomajuluiăpesteă
mediaălaănivelăna ional,
şomajulăăridicatăală
tinerilorăşiăşomajulădeă
lung durat

eiămuncii.
Implica iiăpentruădezvoltarea resurselor umane,
Anticipareaănevoilorădeăcalificareăşiăadaptareaăoferteiălaănevoileă
pie eiămunciiă
Ac iuniă sistematiceă deă informare, orientareă şiă consiliereă aă
elevilor
Abordareaă integrat ă aă form riiăprofesionaleă ini ialeă şiăcontinue,
dinăperspectivaăînv riiăpeăparcursulăîntregiiăvie i
Implicareaă înă programeleă deă m suriă activeă pentruă ocupareaă
for eiă deă munc , în special în cele privind oferirea unei noi
calific riă tineriloră careă nuă şi-auă g sită ună locă deă munc ă dup ă
absolvireaăşcolii.
17
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Participareaăsc zut ăaă
for eiădeămunc ăînă
programe de formare
continu

Evolu iileăsectorialeăînă
planăocupa ional,
analizeleăşiăprognozeleă
privindăevolu iaăcereriiă
şiăoferteiădeăfor ădeă
munc

Parteneriateăactiveăcuăagen iiă economici, Agen iileădeăOcupareă
aăFor eiădeăMunc , autorit iăşiăalteăorganiza iiăcareăpotăcontribuiă
la integrarea socio-profesional ă aă absolven iloră – prioritate
permanent ăaămanagementuluiăşcolar.
Implicareă activ ă aă şcolilorăcaă furnizoriă deă formareă pentruă adul iă
pentru:ă creştereaă niveluluiă deă calificareă aă capitaluluiă umană şiă
formareaă deă noiă competen eă pentruă adaptareaă laă schimb rileă
tehnologiceă şiă organiza ionaleă dină întreprinderi, adecvarea
calific riiăcuăloculădeămunc , reconversiaăprofesional ăînăfunc ieă
deă nevoileă pie eiă muncii, recunoaştereaă şiă valorificareaă înă
experien eiă profesionaleă şiă aă competen eloră dobânditeă peă caleă
formal ă şiă informal , diversificarea ofertei de formareă şiă
adaptareaă laă nevoileă grupuriloră int :ă ex. programe de formare
laădistan , consultan , etc.
Planificareaăstrategic ăpeătermen lung a ofertei de calificare,
corelat ălaătoateănivelurileădecizionale:ăregională(PRAI),
jude eană(PLAI), unitateăşcolar ă(PAS)
Identificareaă domeniiloră şiă profileloră deă formareă profesional ă
ini ial ăprioritareăpentruădezvoltareaăregional .
Stabilirea ponderiloră domeniiloră şiă profilelor de formare
profesional ăini ial ăînăofertaădeăşcolarizareăînăperspectivaă2013ă
Planurileă deă şcolarizareă (realizată înă termeniă deă calific riă
profesionale, grupateă înă domeniiă şiă profile)ă trebuieă s ă reflecteă
nevoileă deă for ă deă munc ă înă creştereă înă anumiteă
sectoare/activit iă aleă economieiă na ionale. (descrie in termeni
de CAEN sau COR)
Creştereaă calit iiă form riiă profesionaleă ini ialeă menit ă s ă
conduc ă laă dobândireaă deă c treă absolven iă aă competen eloră
profesionale la un nivelă superioră celorlal iă ofertan iă deă for ă deă
munc . Dezvoltareaă resurseloră umaneă aleă şcoliloră şiă aă unoră
parteneriateădurabileăşcoal -angajatori.

Ponderile orientative a domeniilor de formare profesional
Ponderi locuri de
INTE orientative
Domeniul pregatirii de baz
munc ăvacante pe domenii in 2015
2008
%
1. Mecanic
26, 1%
35 – 40
2. Electromecanic
5, 1%
5 – 7, 5
3. Electronic automatiz ri
1, 4%
2, 5 – 5
4. Chimie industrial
1, 1%
2, 5 – 5
5. Materiale de construc ii
0%
0
6. Electric
2, 5%
2, 5 – 5
7. Construc ii, instala ii si lucr ri publice
12, 2%
7, 5 – 10
8. Agricultur ă+Protec ia mediului
3, 1%
5
9. Silvicultur
0%
0
10. Comer + Economic
7%
5
11. Turism si alimenta ie
14, 1%
10 – 12, 5
12. Industrie alimentar
3, 0%
0
13. Fabricarea produselor din lemn
14, 7%
10 – 12, 5
14. Industria textil si piel rie
14, 4%
12, 5 – 15
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15. Tehnici poligrafice + Produc ie media
16. Estetica si igiena corpului omenesc

0%
2, 4%

0
2, 5

EDUCA IA
Indicatori de context specifici
Contextul demograficăşiăpopula iaăşcolar
Avândăînăvedereăevolu iileăultimuluiădeceniu, seăanticipeaz ăreducereaăcontingentuluiă
popula ieiădeăvârst ăşcolar ăatâtălaănivelăna ionalăcâtăşiălocal. Din datele demografice la nivel
deă jude , seă constat ă oă sc dereă accentuat ă aă popula ieiă şcolare, principalii factori fiind
sporul natural tot mai mic, fertilitateaăsc zut ăşiămigra iaăcopiilorăîmpreun ăcuăp rin iiăînă riă
ale Uniunii Europene. Sc dereaă ceaămaiăsemnificativ ă seă înregistreaz ă înă perioadaă 20052020ă laă grupaă deă vârst ă între 10-24 ani, vârsta de încadrareă aă popula ieiă şcolare.
Planificarea oferteiă şiă aă resurseloră sistemuluiă deă educa ie peă termenă lungă trebuieă s ă in ă
contădeăimplica iiăsevereăaleăsc deriiădemografice, îndeosebiăaăpopula ieiăşcolare, în paralel
cu fenomenulă deă îmb trânireă demografic . Caă urmareă aă sc deriloră demografice, trebuie
luateăoăserieădeăm suriăcompensatoriiăşiăanume:ăcreştereaărateiădeăcuprindere, prevenirea
abandonuluiăşcolarăşiăoferteădeăformareăprofesional ăpentruăadul i.
Indicatori de intrare
.

Num răeleviăcareărevinăunuiăcadruădidactică
Indicatorulăesteăoăexpresieăaărela ieiădintreănum rulădeăclaseăşiănr. de elevi pe ani de

studiiăşiăoăexpresieăaăprocesuluiăinstructivăeducativ. Acestăindicatorăpoateăoferiăinforma iiăînă
leg tur ă cuă eficien aă utiliz riiă resurseloră şiă calitateaă actuluiă didactică Raportul elevi/cadru
didactică dină Româniaă esteă foarteă apropiată deă mediaă

riloră dină Uniuneaă European , care

este de 17, 1. Esteăimportantăcaăm surileădeăeficientizareăs ă in ăcontăatâtădeăconfigura iaă
re eleiă şcolareă existenteă câtă şiă deă condi iileă careă asigur ă ună procesă instructivă educativă deă
calitate.
Resurseăumaneăînăînv

mânt

Formareaăini ial ăşiăformareaăcontinu ăaăcadrelorădidacticeăauăconstituităşiăconstituieă
oăproblem ăextremădeăimportant ăaăsistemului românescădeăînv

mânt, pentru rezolvarea

c reiaă auă fostă aplicateă înă ultimiiă aniă m suriă deă reform ă înă specială prină intermediulă
componenteiă „Preg tireaă personaluluiă didactic”, dină cadrulă „Proiectuluiă deă reform ă aă
înv

mântuluiăpreuniversitarădinăRomânia”.
19

COLEGIULăNATIONALă„SIMIONăB RNUŢIU”ăŞIMLEUăSILVANIEIă

Înăjude ulăS laj, seăconstat ăunăinteresăcrescutădinăparteaăcadrelorădidactice de a se
formaăcontinuuăpentruăaăputeaăpromovaăunăînv

mântădeăcalitate, preponderent formativ,

la nivelul standardelor europene, folosindă tradi iileă înv

mântuluiă preuniversitar românesc

şiăînăconcordan ăcuăcerin eleăpie ei muncii.
Esteă necesar ă existen aă planuriloră deă dezvoltareă aă resurseloră umaneă laă nivelulă
inspectoratelorăşcolare, atâtăpentruăprofesoriăcâtăşiăpentruămaiştriăinstructori. Participarea la
cursuri de calificare/recalificareă esteă facilitat ă deă accesareaă Fonduluiă Socială Europeană
( FSE), prin realizarea de proiecte.
inândă contă c ă popula iaă şcolar ă esteă înă sc dereă înă perioadaă urm toare, fapt ce
implic ă şiă sc dereaă normeloră didactice, oblig ă laă identificareaă şiă planificareaă unoră m suriă
adecvate :


mobilitate în cadrul sistemului



reconversieăprofesional
Pentruăădezvoltareaăprofesional ăa personalului didactic trebuieăluateăm suriăînăceeaă

ceă priveşteă actualizareaă competen eloră deă specialitateă cuă accentă peă noileă tehnologiiă şiă
schimb rileăorganiza ionaleădinămediulăeconomic. De asemenea, trebuieăavuteăînăvedereăşiă
competen eleămetodiceăşiăceleăaferenteănoilorăcalific riăceruteăpeăpia aămuncii.
Resurseămaterialeăşiăcondi iiădeăînv are
În ultimii ani, prină programeă opera ionaleă deă finan areă s-auă modernizată spa iileă
şcolareăşiăs-auăf cutădot riăcuăechipamenteăănecesareădesf şur riiăprocesuluiăeduca ional.
Înăceeaăceăpriveşteămediulădeăînv areăputemăspuneăc ăofertaădisciplinelorăop ionaleă
este în conformitateă cuă op iunileăeduca ionaleă aleăelevilor, exprimateă înă corela ie cu oferta
ini iat ă înă şcoal
iluminate

şiă seă asigur ă condi iiă optimeă deă înv are:ă înă cabinete, s li, laboratoare,

corespunz tor,

mediu

psiho-afectiv

propice,

rela iaă

profesor/elev

corespunz toare, comunicareaăprofesor/elevăesteăeficient . .
Calitateaă infrastructuriiă educa ionaleă esteă oă condi ieă deă baz ă pentruă asigurareaă
accesuluiă tuturoră laă educa ieă şiă pentruă creştereaă atractivit iiă şiă calit iiă educa iei. În acest
sens este necesar ă identificareaă unit iloră şcolareă viabileă ceă necesit ă dezvoltareaă
infrastructuriiă şiă aă dot riloră şiă elaborareaă deă ă noiă programeă deă reabilitareă şiă modernizareă aă
infrastructuriiă şiă deă programeă deă dotareă cuă echipamenteă didacticeă pentruă preg tireaă deă
specialitate
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Indicatori de proces
Mecanismeă decizionaleă şiă descentralizareaă func ional ă înă înv

mântulă tehnică şiă

profesional
Descentralizareaă înv

mântuluiă preuniversitară reprezint ă transferulă deă autoritate,

responsabilitateăşiăresurse, de la nivel central c treăcomunitateaălocal ăşiăc treăunit ileădeă
înv

mântă înă adoptareaă deciziiloră şiă exercitareaă managementuluiă generală şiă financiar,

vizând.
a. transferulă deă competen ă administrativ ă şiă financiar ă deă laă nivelă centrală c treă
administra iaăpublic ălocal ăprin :
b. transferulăsumelorăalocateăînv
şiăspreăunit ileădeăînv

mântuluiăădeălaăbugetulădeăstatăspreăadministra iaălocal ă

mânt, pentruăurm toareleăcategoriiădeăcheltuieli :

c. trecereaă înă administrareaă consiliiloră localeă aă patrimoniuluiă imobilă şiă aă bazei materiale,
implicareaăfinanciar ăaăadministra ieiălocaleăînădezvoltareaăbazeiămateriale
Descentralizareaă func ional ă implic ă şiă antrenareaă sporit ă înă mecanismeleă
decizionale a partenerilor sociali pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii
serviciuluiă publică deă educa ie. Dezvoltareaă parteneriatuluiă socială înă educa ieă şiă formareă
profesional ăseăbazeaz ăpeăstructurileăconsultativeăini iateăînăsprijinulădecizieiălaănivelălocal.
Asigurareaăcalit iiăînăînv

mânt

Asigurareaăcalit iiăînăînv

mânt seărealizeaz ăatâtălaănivelădeăsistem, câtăşiălaănivelă

deăfurnizorăşiăseăbazeaz ăpeăCadrulăNa ionalădeăAsigurareăaăCalit iiă(CNAC). CNAC este
dezvoltată înă conformitateă cuă Cadrulă Comună Europeană ă deă Asigurareă aă Calit iiă (CCAC)ă
pentruă educa ieă şiă formareă profesional ă şiă implic ă desf şurareaă urm toareloră procese:ă
autoevaluarea (pe baza Manualului de Autoevaluare), monitorizareaăintern , monitorizarea
extern ă siă inspec iaă deă validareă aă raportuluiă deă autoevaluareă (peă bazaă Manualuluiă deă
Inspec ieăpentruăvalidareaăextern ăaăautoevalu rii).
Serviciiădeăorientareăşiăconsiliere. Op iunileăelevilor
În contextul actual, educa iaăesteăunulădintreăceleămaiăeficienteămijloaceădeăridicareăaă
standardeloră deă via , deă diminuareă şiă prevenireă aă diferitoră fenomeneă cuă impact negativ
asupraă copiiloră şiă tineriloră (abandonă şcolar, corup ie, infrac ionalitateă juvenil , delincven ,
munc ăilegal , )ăşiădeăaăoferiăalternativeăpentruăsolu ionareaăsitua iilorădeăcriz , ca:ăs r cie,
excluziuneă social , discriminare, acces limitată laă informa ie. Un rol important în facilitarea
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COLEGIULăNATIONALă„SIMIONăB RNUŢIU”ăŞIMLEUăSILVANIEIă

acestorăădemersuriăoăareăorientareaăşiăconsiliereaăelevilor. Pentruăoămaiăbun ădesf şurareăaă
activit iiădeăconsiliere, aăfostănecesar ăoăcreştereăaănum ruluiădeăprofesoriăconsilieri.
Orientareaă şiă consiliereaă eleviloră poateă fiă abordat ă şiă subă aspectulă tendin eloră şiă
evolu iilorăînăsondajeleădeăopinieăaleăelevilor.
Esteănecesar ăluareaăunorăm suriăcareăs ăvizezeăcreştereaăgraduluiădeăacoperireăşiă
aă calit iiă serviciiloră deă orientareă şiă consiliere, cu privireă laă num rulă deă oreă deă
consiliere/elev, num rulădeăeleviătesta iăaptitudinalăşiăconsilia iăpentruăoădecizieăinformat ăînă
alegerea carierei, respectivă aă traseuluiă deă preg tire. De asemenea, trebuie adoptat un
sistemă unitară deă raportareă şiă aă unuiă indicator calitativă deă evaluareă aă calit iiă serviciiloră deă
orientareăşiăconsiliereăcuăprivireălaăfundamentareaăacestoraăpeăinforma iileărelevanteădeăpeă
pia aălocal ăaăfor eiădeămunc .
Rataănet ădeăcuprindereăînăsistemulădeăeduca ieăşiăformareăprofesional
Durataămedieădeăfrecventareăaăînv

mântuluiăaăcrescutăcuăunăanăînăultimaăperioadaă

de timp, ajungând la 15-16 ani. Creştereaădurateiădeăşcolarizareăesteăînăprincipalăconsecin aă
creşteriiărateiăspecificeădeăcuprindereăînăînv
privindădurataădeădurataădeăfrecventareăaăînv

mântulăsuperior. Diferen aăîntreăfeteăşiăb ie iă
mântului, este, de asemenea, consecin aă

creşteriiămaiăaccentuateăaărateiădeăcuprindereăînăînv

mântulăsuperiorăal fetelor.

inândă contă deă faptulăc ă accesulă egală ă reprezint ă unaă dină coordonatele reformei in
educa ie, seă impună oă serieă deă m suriă deă protec ieă social ă aă copiilor, înă generală şiă aă celoră
proveni iă dină familiiă dezavantajate, în special, m suriă careă s ă vizezeă directă sauă indirectă
facilitareaă şiă stimulareaă particip riiă copiiloră şiă tineriloră laă educa ieă pentruă dobândireaă unuiă
nivelăminimădeăpreg tireăprofesional ăînăvedereaăinser ieiăprofesionaleăăpeăpia aămuncii.
Gradădeăcuprindereăînăînv

mântă(Rataădeăcuprindereăspecific ăpeăvârste)

Înă ceeaă ceă priveşteă gradulă deă cuprindereă înă înv

mânt, în perioada 2002-2015

constat mă creşteriă aleă graduluiă deă cuprindereă laă grupaă deă vârst ă 3-18ă aniă şiă oă sc dereă laă
grupaădeăvârst ă19-23 de ani. Celămaiăridicatăgradădeăcuprindereăseăînregistreaz ălaăgrupaă
deă vârst ă 3-14 ani. Laă grupaă deă vârst ă 15-18 ani comparativă cuă anulă 2002ă ă seă constat ă
uşoareă creşteriă faptă careă seă datoreaz ă faptuluiă c ă începândă cuă anulă şcolară 2003-2004 a
intrată înă vigoareă obligativitateaă înv
înv

mântuluiă deă 10ă ani. Dac ă gradulă deă cuprindereă înă

mântulă obligatoriu, pe ansamblul popula iei, esteă înă generală satisf c tor, în realitate

exist ăproblemeăprivindăparticipareaălaăeduca ieăaăcopiilorăprovenindădinămediiădefavorizate,
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înă specială aă celoră careă apar ină minorit iiă rrome. Acesteaă reprezint ă consecin aă st riiă
accentuateă deă s r cieă aă uneiă categoriiă aă popula iei, aă deprecieriiă importan eiă educa ieiă înă
percep iaăunuiăsegmentăalăpopula iei, fenomeneăcareăîşiăpunăamprentaăasupraăgraduluiădeă
participareălaăeduca ie. Prin urmare, seăimpunăoăserieădeăm suriăcareăs ăasigureăaccesulălaă
educa ieăaătuturorăcopiilorăşiătinerilorăindiferentădeămediulădeăprovenien .
Rataăabandonuluiăşcolarăpeăniveluriădeăeduca ieă
Laă nivelulă jude uluiă S laj, caă şiă înă alteă jude eă aleă regiunii, cauzeleă abandonuluiă şcolară
sunt:
inadaptarea copilului la mediul socialăexistentăînăunit ileăşcolare
instabilitatea teritorial ăaăfamiliilorădeăetnieărrom ă
uneleăobiceiuriăşiătradi iiăspecifice (c s toriaătimpurie, mai ales a fetelor), defavorabile
educa iei
suprasolicitareaă derivat ă dină preten iileă exagerateă înă raportă cu posibilit ileă eleviloră
sau atitudinea exagerat de, , binevoitoare’’
exist ăoăslab ăcomunicareăîntreăp rin iăşiăşcoal , niciăşcoalaănuăinsist ăpreaămultăs -i
impliceăăpeăp rin i, darăniciăp rin iiănuămanifest ăinteresăfa ădeăsitua iaălaăînv

tur ăaă

copiilor lor.
În ultimii ani, abandonulă şcolară (calculată prină metodaă „intrare-ieşire”)ă înregistreaz ă oă
tendin ăcontinuuăascendent .
Dateleă privindă abandonulă şcolară eviden iaz ă oă tendin ă continuuă descendent ă aă valoriiă
indicatoruluiă ă careă evalueaz ă acestă fenomen. Tendin aă esteă atâtă vizibil ă înă cazulă
înv

mântuluiălicealăăcâtăşiăcelăprofesional, precumăşiălaăceleădou ăsegmenteădeăpopula ieă

şcolar ă:ăfeminin ăşiămasculin .
Reducereaăînregistrat ăesteădeăunăpunctăprocentuală– de asemenea la ambele filiere de
formare, sc dereaă ceaă maiă important ă reg sindu-seă înă cazulă b ie iloră cuprinşiă înă
înv

mântulăliceal. Deşi, evolu iileăînregistrateăînăcazulăabandonuluiăşcolarăînăînv

mântulă

liceală şiă profesională suntă pozitiveă (spreă deosebireă deă tendin eleă desprinseă dină analiza
aceluiaşiă fenomenă corespunz toră înv

mântuluiă primară şiă gimnazială ), înă înv

mântulă

profesionalărataădeăabandonăseămen ineăînc ălaăunănivelăridicat. Aceast ăvaloareăridicat ăaă
rateiă abandonuluiă creeaz ă înă continuareă problemeă dină perspectivaă eficien eiă interne a
înv

mântului.
Abandonareaăăsistemuluiădeăînv

mântăseădatoreaz ăfaptuluiăc ămul iădintreăp rin iă

îşiă implic ă copiiiă ă înă munciă înă gospod rieă sauă înă alteă activit iă aduc toareă deă venit, lipsa
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resurselorăfinanciareăăşiăc s toriileătimpurii. Pentru evitarea extinderii acestui fenomen, sunt
necesareăcreştereaăserviciilorădeăorientareăşiăconsiliereăpentruăaiăfaceăpeăcopiiăs ăîn eleag ă
c ăeduca iaăesteăunăfactorăesen ialăpentruăevolu iaălorăsocietateăşiăelaborareaăunorăprogrameă
careă s ă urm reasc ă diminuareaă şiă prevenireaă abandonuluiă şcolară cuă prec dereă înă mediulă
rural, comunit ileăetniceădezavantajate, zoneleăafectateădeămigrareaăpopula iei.
Rata de absolvire
Rataă deă absolvireă aă înv

mântuluiă laă nivelă gimnazială esteă înă creştere, iar

discrepan eleăîntreămediulăurbanăşiăcelăruralăseăp streaz ălaăunănivelăridicat. În mediul rural,
aproximativăjum tateădinăpopula iaăînăvârst ădeă14ăaniăănuăde ineădiplom ădeăcapacitateăsauă
nuăpromoveaz ătestareaăna ional . Rataădeăabsolvireăaăînv

mântuluiăgimnazialăcuăşiăf r ă

examenă deă capacitateă aă feteloră seă p streaz ă constantă maiă ridicat ă decâtă ceaă aă b ie ilor.
Discrepan eleăîntreămediulăurbanăşiăruralătindăs ăseăaccentueze.
Dateleăstatisticeăarat ăoăuşoar ăcreştereăaăponderiiătinerilorăînăvârst ăădeă18ăaniăcare
finalizeaz ăliceul, cuăsauăf r ăexamenădeăbacalaureat, pesteăjum tateădinătineriiăînăvârst ădeă
18ăaniăauăfinalizatăînv

mântulălicealăcu sauăf r ăexamenădeăbacalaureat.ăUn procent redus

dintreătineriiăînăvârst ăteoretic ădeăabsolvireăăfinalizauăînv

mântulăprofesionalăşiătehnic. În

ultimaăperioad ănuăseăînregistreaz ăschimb riăsemnificativeăăaleăacesteiărate.
Absolven iiădeă liceuă seă înscriuă şiăpromoveaz ă examenulădeăbacalaureatăă înă ponderiă
constant ridicate. Foarteă pu iniă dintreă absolven iiă deă liceu nu se înscriu la examenul de
bacalaureat, în timp, de asemenea, unănum rămicădeăabsolven iănuăpromoveaz ăexamenul.
Gradulă deă participareă aă absolven iloră deă liceuă laă examenulă deă bacalaureată seă situeaz ă
constant la un nivel ridicat, rata de participare esteă uşoră maiă ridicat ă înă rândulă fetelor. În
ceeaăceăpriveşteărataădeăabsolvireăaăînv

mântuluiăprofesionalăşiătehnicănuăseăînregistreaz ă

schimb riăsemnificativeăaleăacesteiărate. Diferen eleăîntreăfeteăşiăb ie iăsuntăsemnificativeăînă
favoareaă b ie ilor, dar cuă oă uşoar ă tendin ă deă micşorareă aă discrepan eloră înă perioadaăă
analizat .
Pentruăaăatingeăoărat ădeăabsolvireăcâtămaiăridicat ălaănivelădeăînv

mântăsecundar

inferiorădeăcelăpu ină85ăș, suntănecesareăluareaăunorăm suriăînăceeaăceăpriveşteăasigurareaăă
calit iiă înă procesulă deă evaluareă înă raportă cuă standardeleă deă preg tireă prină promovareaă
înv

riiă centrateă peă elev, urm rireaă şiă încurajareaă progresuluiă individuală şiă ă dezvoltareaă

programelorăremedialeăpentruăeleviiăcuădificult iădeăînv areăsauăaăcelorăproveni iădinămediiă
dezavantajate.
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Structuraă popula ieiă peă niveluriă deă educa ieă (dup ă ultimulă nivelă deă studiiă
absolvit)
Popula iaă şcolar ă reprezint ă oă categorieă foarteă important ă aă resurseloră umaneă –
aceastaăputândăfiăprognozat ăcuădestul ăprecizieăpentru perioadeăscurteăşiămedii, având în
vedereă c ă celeă maiă multeă componenteă aleă acesteiaă auă oă evolu ieă similar ă cuă elementeleă
prognozei demografice.
Înăceeaăceăpriveşteăpopula iaăşcolar , seăconstat ăsc deriălaănivel primar, gimnazial,
postlicealăşiăsuperiorăşiăcreşteriălaălicealăşiăprofesional. Creşterileălaănivelălicealăşiăprofesională
seă datoreaz ă înă primulă rândă ă faptuluiă c ă începândă cuă anulă şcolară 2004-2005 s-a trecut la
înv

mântulă obligatoriuă deă 10ă claseă şiă înă ală doileaă rândă faptuluiă c ă dup ă finalizarea

înv

mântuluiă obligatoriuă absolven iiă îşiă potă continuaă studiileă prină înscriereaă absolven iloră

de ciclu inferior în ciclul superior al acestuia, înscriereaă absolven iloră şcoliloră deă arteă şiă
meseriiă înă anulă deă completareă şiă înscriereaă absolven iloră anului de completare în ciclul
superior al liceului
Conformăestim rilor, într-oăperioad ădeăcircaă10ăani, popula iaăşcolar ăvaăsc deaăcuă
pân ă15-20%. Deşiătendin aăgeneral ăesteădeăreducereăaăpopula iei, evolu iileădemograficeă
seă reflect ă înă modă diferită laă nivelulă segmentelorădeă popula ieă şcolar ă cuprinseă înă diferiteleă
niveluriă deă înv

mânt, date fiind ratele diferite de cuprindere specifice, pe vârste sau pe

ansamblulăgrupelorădeăvârsteăcorespunz toareărespectivelorăniveluriădeăeduca ie. Astfel, în
înv

mântulă preşcolar, seă constat ă oă creştereă aă efectiveloră deă copii, atât pe ansamblul

popula ieiăşcolareăcâtăşiăpeămediiădeăreziden , consecin ăaăcreşteriiărateiădeăparticipareălaă
acestănivelădeăeduca ie. Tendin eleădemograficeănegativeăafecteaz , îns , drastic efectivele
deăeleviădinăînv
cicluriădeăînv

mântulăprimarăşiăgimnazial, dat fiind caracterul de obligativitate al acestor
mânt, cicluri care, celăpu inăteoretic, trebuieăs ăcuprind ăîntreagaăpopula ieă

deăvârst ăcorespunz toare. Reducereaăefectivelorăşcolareăcorespunz toareăînv

mântuluiă

primarăşiăgimnazial, careăvaăcontinuaăşiăînăurm toriiăani, conform prognozelor demografice,
vaăantrenaăconsecin eălaănivelulăresurselorăumane, subăaspectăcantitativăşiăchiarăînăceeaăceă
priveşteă proiectareaă re eleiă şcolare, în special din mediul rural. Laă nivelulă înv

mântuluiă

liceală şiă profesional, caă urmareă aă creşteriiă cereriiă deă educa ieă pentruă acesteă filiereă deă
formareă efectiveleă deă eleviă auă înregistrată oă tendin ă continuuă ascendent , tendin ă
manifestat ăatâtăînăcazulăpopula ieiădinămediulăurban, câtăşiădinărural.
Rata de succes
Peăbazaărezultatelorăob inuteădeăeleviălaăexameneleădeăsfârşitădeăcicluăăconstat măc ă
atâtălaătesteleăna ionale, câtăşiălaăexameneleădeăbacalaureatăăprocentulădeăpromovabilitateă
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la nivelul jude uluiăS lajăesteăînăcreştere, ceeaăceădenot ăoăcreştereăcalitativ ăaăniveluluiădeă
preg tireăaăelevilorăabsolven i.
Analizândărezultateleăelevilorălaăexamenulădeăbacalaureatăăseăobserv ăc ăabsolven iiă
deă liceuă seă înscriuă şiă promoveaz ă examenul de bacalaureat în ponderi constant ridicate.
Rezultateleă analizateăneă permită s ă sesiz măoă creştereă calitativ ă aă niveluluiădeă preg tireă ală
elevilorăabsolven i, legat ăşiădeăform rileălaăcareăauăparticipatămajoritatea profesorilor.
Rataădeătranzi ieălaăurm torulănivelădeăeduca ieă
Rataădeătranzi ieădeălaăînv

mântulăgimnazialălaăînv

mântulăliceală înregistreaz ăoăuşoar ă

tendin ă ascendent . Se poate estima, astfel, c ă oă propor ieă important ă dintreă eleviă
p r sescă sistemulă deă înv

mântă înc ă dinainteă de intrarea în clasa a VIII-a. Diferen eă

importanteă înă trecereaă deă laă înv

mântulă gimnazială laă nivelulă secundară deă educa ieă seă

înregistreaz ăînăfunc ieădeăfilieraădeăformareăăspreăcareăseăorienteaz ăabsolven ii. Înăfunc ieă
de criteriul sex, valorile rateloră deă tranzi ieă laă înv

mântulă liceală sunt sensibil egale.

Diferen eă importante, seă manifest , îns , laă nivelulă fiec ruiaă dintreă celeă dou ă filiereă deă
formare. Pentruăcreştereaărateiădeătranzi ieăîntreăniveleleădeăeduca ieăşiăînămediulăruralăesteă
necesar

dezvoltareaă serviciiloră ă deă consiliereă şiă orientareă şcolar ă deă calitate, inclusiv

orientareaăşiădezvoltareaăprofesional ăşiăaăcariereiăăaăelevilorădinămediulărural.
Rataădeăp r sireătimpurieăaăsistemuluiădeăeduca ieă
Conformă defini ieiă Eurostat, rata deă p r sireă timpurieă aă sistemuluiă deă educa ieă seă
refer ă laă tineriiă dină grupaă deă vârst ă 18-24ă deă aniă careă auă p r sită sistemulă deă educa ieă cuă
doarăînv

mântulăsecundarăinferiorăsauămaiăpu ină(maximăISCEDă2)ăabsolvit.

Româniaăseăconfrunt ăcuăunăfenomenăaccentuatădeăp r sireătimpurieăaăşcoliiă(rataădeă
p r sireătimpurieăaăfostădeă23, 6șăînăanulăşcolară2004-2005). P r sireaătimpurieăaăşcoliiădeă
c treă eleviă influen eaz ă înă modă negativă oportunit ileă deă înv are, pozi iaă şiă evolu iaă loră
viitoareă peă pia aă muncii. Şanseleă deă ocupareă aă unuiă locă deă munc ă deă c treă ceiă careă
p r sescă şcoalaă timpuriuă suntă reduseă întrucâtă nuă posed ă competen eleă deă baz ă şiă
cunoştin eleănecesare, iarăaceastaăleăafecteaz ăintegrareaăînăviitorăpeăpia aămuncii.
Amploarea acestui fenomen impune oă abordareă laă nivelă na ională înă vedereaă uneiă
solu ion riăcorecte. POSăDRUăabordeaz ăfenomenulăp r siriiătimpuriiăaăşcoliiăprinăinterven iiă
timpuriiă subă formaă furniz riiă deă serviciiă deă orientareă şiă consiliereă deă calitate, dezvoltarea
unoră ini iativeă şiă programeă pentruă men inereaă înă educa ieă aă eleviloră cuă riscă deă p r sireă
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timpurieă aă şcolii.

Interven iileă timpuriiă presupună caă orientareaă şiă consiliereaă devină ună

demersăsistematicăşiăcoerentăîncepândădinăclasaăaăVII-a.
Studiiă şiă analizeă realizateă laă nivelă europeană eviden iaz ă contribu iaă important ă aă
orient riiă şiă consilieriiă înă atingereaă aă treiă dintreă „obiectiveleă Lisabona”ă stabiliteă pentruă
sistemeleă deă educa ieă şiăformareă profesional :ă creştereaă particip riiălaă înv

mântulăliceal,

creştereaăparticip riiăadul ilorălaăeduca ieăşiăformare, reducereaăp r siriiătimpuriiăaăşcolii. În
România, laănivelulăsistemuluiădeăeduca ieăşiăformareăprofesional ăini iala, la toate nivelurile,
accesulălaăserviciileădeăorientareăşiăconsiliereăesteălimitat.
Rata elev/consilier în înv

mântulă preuniversitară dep şeşteă nivelulă deă 800ă deă

elevi/consilieră(limitaălegal ăînăRomânia). Num rulădeăoreădeăorientareăşiăconsiliereăperăelevă
înregistreaz ăvaloriăsc zuteălaănivelăna ional.
P r sireaătimpurieăaăşcoliiădeăc treăeleviăinfluen eaz ăînămodănegativăoportunit ileădeă
înv are, pozi iaă şiă evolu iaă loră viitoareă înă societate. Şanseleă deă ocupareă aă unuiă locă deă
munc ă deă c treă ceiă careă p r sescă şcoalaă deă timpuriuă suntă reduseă dină momentă ceă eiă nuă
posed ă competen eleă deă baz ă şiă cunoştin eleă necesare. Num rulă mareă ală celoră careă
p r sescătimpuriuăşcoalaăşiăpersisten aăacestuiăfenomenălimiteaz ăcapacitateaăeduca ieiăşiă
form riiă profesionaleă ini ialeă deă aă dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajulă deă competen eă şiă
cunoştin eă necesară proceseloră deă înv areă peă totă parcursulă vie ii. Pentru evitarea acestui
fenomenăsuntănecesareăurm toareleă:
 Programeă integrateă pentruă men inereaă eleviloră înă educa ieă şiă prevenireaă p r siriiă
timpuriiăaăşcolii;
 Activit iădeătipă“ăŞcoalaădup ăşcoal ”, înv areaăasistat ăşiăeduca ieăremedial ă;
 Programeă integrateă şiă oferteă educa ionaleă pentruă reintegrareaă înă sistemulă deă
educa ieă aă celoră careă auă p r sită şcoalaă timpuriu, inclusivă programeă deă tipă “ăAă douaă
şans ăînăeduca ieă“;
 Dezvoltareaădeăinstrumenteăşiăserviciiăintegrateădeăinformare, orientare, consiliereăşiă
dezvoltareăpersonal ;
Procentulăelevilorăcuănivelăsc zutăalăcompeten elorădeăcitire/lectur ă(ăPISA)
Rezultateleă PISAă pentruă alfabetizareaă laă citireă (pentruă tineriiă înă vârst ă deă 15ă ani)ă
arat ăfaptulăc ăprocentulădeăpersoaneăcuăunănivelăsc zutăalăcompeten elorăînăacestădomeniuă
dinăUEăcreşteătotămaiămultăperăansamblu, araănoastr ăsituându-se pe ultimele locuri.
Persoaneăcuăunănivelăsc zutăalăcompeten elorăînămaterieădeăcitită(înăvârst ădeă15ăani)ă
pe scara de alfabetizare laăcitire/lectur ă(PISA)ăînăUEăînă2000ăşiă2006
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Fig.

Având în vedere rezultatele PISAăpentruăalfabetizareaălaăcitireă(pentruătineriiăînăvârst ă
de 15 ani), Româniaă trebuieă s ă acordeă ă oă maxim ă importan ă înă investigarea motivelor
deterior riiăperforman elorădeă citireă înă rândulă elevilorăă şiăaă elabor riiăunorăplanuriă na ionaleă
deăac iuneăpentruădobândireaăcompeten elorădeăbaz , inclusivăceleădestinateăadul ilor.
Pondereaă popula ieiăcuăvârsteă cuprinseă întreă 20-24ă deă aniă careă auă absolvităcelă pu ină
înv

mântul secundar superior
Înăcazulăcreşteriiăniveluluiădeăstudiiăpân ălaăînv

mântulăsecundarăsuperior, evolu iaă

aăfostălent , darăconstant . Aceasta a cunoscut o redresare în ultimii ani, îns ănuăsuficientă
pentru a atinge obiectivul fixat pentru 2010- 85%.
În România, pondereaă popula ieiă careă aă absolvită ă celă pu ină înv

mântulă secundară

superiorăseăafl ăînălimiteăprocentualeăapropiateădeămediaăUEă(înă2000- 76, 1șăşiăînă2006ă77, 2%).
Proiec iiădemograficeălaăorizontulăanuluiă2025
Popula iaă jude uluiă scade într-ună ritmă alarmantă şiă vaă urmaă s ă scad ă caă urmareă aă
procesuluiădeăîmb trânireăăf r ăcaăritmulănatalit iiăs ăfieăsatisf c toră
Jude ă/ăgrupeădeăvârst ă
(ani)
S laj
0-14
15-64
65ăşiăpesteă

2003

2005

2010

2015

2020

2025

249,
2
45, 0
167,
3
36, 9

246,
8
42, 4
167,
3
37, 1

240,
0
38, 9
165,
0
36, 1

232,
2
37, 4
159,
6
35, 2

223,
4
35, 1
153,
3
35, 1

213,
7
32, 2
147,
2
34, 3
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Sursa INS
Înă perioadaă urm toareă seă constat ă oă sc dereă semnificativ ă aă popula ieiă înă 2010ă şiă
pân ăînă2025ăraportat ălaăanulă2003.
Principalulă factoră careă aă determinată sc dereaă popula ieiă esteă sporulă naturală totă maiă
mic. Înă ceeaă ceă priveşteă mobilitateaă ocupa ional ă înă perioadaă 1990-2003, jude ulă S lajă seă
situeaz ăsubămediaăna ional , avândă20ășăemigran iădinătotalulăpopula ieiăactiveăaăjude ului.
Rataădeăparticipareăînăformareaăcontinu ăaăpopula ieiăadulteă(25-64 de ani)
Unaădinăpremiseleădezvolt riiăresurselorăumaneăesteădeăimplicareăaăunit ilorăşcolareă
laă atingereaă inteiă adoptateă caă benchmarkă deă UEă careă prevedeă caă înă 2010ă media în UE
privindă participareaă laă formareaă continu ă s ă fieă deă celă pu ină 12, 5ă șă dină popula iaă adult ă
(grupaădeăvârst ă25-64 ani).
Formareaă profesional ă aă adul iloră ă trebuieă s ă ofereă acestoraă ă posibilitateaă uneiă
adapt riă rapideă laă cerin eleă înă continu ă schimbareă aleă pie eiă muncii. În acest context,
diversificareaă şiă creştereaă oferteiă calit iiă oferteiă deă formareă profesional ă trebuie s ă fieă oă
preocupareăpermanent .
Deă asemeneaă esteă necesar ă dezvoltareaă unoră programeă careă s ă conduc ă laă
conştientizareaă şiă schimbareaă atitudiniiă persoaneloră şi institu iiloră implicate, în favoarea
creşteriiămotiv riiăparticip riiălaăformareaăprofesional ăcontinu ăşiăaăînv

riiăpeătotăparcursulă

vie ii. Astaă înseamn ă :ă campaniiă mass-mediaă destinateă unoră grupuriă int ă şiă publicarea în
modă regulată deă materialeă relevanteă pentruă factoriiă interesa iă referitoareă laă formareaă
profesional ăcontinu .
Indicatori de impact
Impactul sistemului de înv

mântătehnic asupraărateiăşomajului

Laănivelulăjude uluiăS lajăseăconstat ăoărat ăcrescut ăaăşomajuluiăşiămaiăalesăaăceluiă
deălung ădurat ăînărândulătinerilor, faptăceăsugereaz ăoăproblem ăserioas ăaăsistemuluiădeă
preg tireă educa ional. Conectareaă insuficient ă aă sistemuluiă deă educa ieă cuă pia aă munciiăă
esteăunăfactorădeăcreştereăaărisculuiădeăa deveniăşomerăşiădeăaăintraăînăfazaăşomajuluiăădeă
lung ădurat ăsauădeăexcludereădeăpeăpia aămuncii.
Chiară dac ă ă ofertaă educa ional ă s-aă f cută inândă contă deă ă planulă deă dezvoltareă
economic ă şiă social ă aă jude uluiă peă termenă mediuă şiă lungă şiă prognozaă cererii deă for ă deă
munc ă trebuieă luateă înă continuareă m suriă privindă asigurareaă accesuluiă egală pentruă to iă laă
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procesulă deă înv areă şiă ob inereaă competen eloră şiă calific riloră necesareă integr riiă
sustenabileăpeăpia aămuncii.
Aceast ă prioritateă areă dreptă int ă ă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare
abandonuluiă şcolară sauă finaliz riiă procesuluiă deă educa ie, precumă şiă nevoileă ulterioareă
absolviriiă caă persoan ă activ , integrat ă peă pia aă muncii, înă vedereaă preveniriiă şomajuluiăînă
rândul tinerilor sau slabei particip riălaăpreg tireaăprofesional ăcontinu , fenomeneăaăc roră
amploareănecesit ăac iuniăna ionaleăşiănuăinterven iiăregionale, careăauăunăefectăşiăunăimpactă
limitat.
Gradulădeăutilizareăaăcompeten elorădobânditeădeăabsolven iălaăloculădeămunc
În ceeaă ceă priveşteă indicatorulă "gradulă deă utilizareă aă competen eloră dobânditeă deă
absolven iălaăloculădeămunc ", AJOFMăS lajănuămonitorizeaz , înc , un astfel de indicator.
Maiă multeă observa iiă legateă deă acestă indicatoră seă potă ob ineă peă bazaă unoră
anchete/sondajeă periodiceă efectuateă înă rândulă absolven iloră şiă angajatoriloră vizândă inser iaă
profesional
Evolu iaăplanurilorădeăşcolarizareă
În perioada 2002-2015, popula iaă şcolar ă ă cuprins ă înă înv

mântulă tehnică şiă

profesională aă avută oă evolu ieă ascendent , raportat ă laă num rulă totală deă eleviă cuprinşiă înă
înv

mântulălicealăşiăprofesional, lucru ce s-aădatoratăuneiăoferteăeduca ionaleăechilibrat ăşiă

atractiv .
Analizândă planurileă deă şcolarizare în perioada 2002-2015 putemă spuneă c ă ofertaă
educa ional ă aă fostă armonizat ă cuă pia aă munciiă pentruă aă men ineă echilibruă constantă întreă
cerereă şiă ofert ă şiă c ă pondereaă eleviloră cuprinşiă înă înv
maiă mareă decâtă ceaă ă înă înv
calific rilorăprinăînv

mântulă tehnică şiă profesională esteă

mântulă teoretică şiă voca ională ă ceeaă ceă denot ă c ă ofertaă

mântătehnicăşiăprofesionalăăesteăoăofert ădestulădeăatractiv .

Adaptareaă oferteiă educa ionaleă laă calific rileă ceruteă peă pia aă munciiă seă reflect ă prină
creştereaănum ruluiădeăeleviăăînădomeniulăagricultur , serviciiăşiăcomer , turismăşiăalimenta ieă
public ,

construc iiă şiă oă sc dereă înă domeniulă mecanic, textile-piel rieă şiă fabricareaă

produselor din lemn.
Analizândăinforma iileăanterioareăconstat măc ăofertaăeduca ional ăaăfostăadaptat ălaă
cerin eleă pie eiă munciiă printr-oă proiectareă adecvat ă aă planuriloră deă şcolarizareă peă
domenii/profileă şiă calific riă înă perspectivaă 2015, urm rindu-se dezvoltarea ofertei
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educa ionaleăînădomeniile:ăelectronic ăşiăautomatiz ri, construc iiăşiălucr riăpublice, comer ,
serviciiăşiăturismăşiăalimenta ieăpublic , domeniiăviabileăînăperioadaăurm toare.
Înă jude uluiă S laj,

preocup rileă privindă calitateaă înv

mântuluiă şiă prevederileă

nouluiă cadruă legislativă constituieă premiseă pentruă asigurareaă uneiă corel riă corespunz toareă
întreă obiectiveleă educa ionaleă şi nevoileă deădezvoltareă economic ă şiăsocial ă specificeăuneiă
economiiăbazateăpeăcunoaştere. Înăceeaăceăpriveşteăofertaăcurent ădeăformareăprofesional ă
ini ial , accentulă aă fostă pusă peă dimensiuniă şiă principiiă specifice:ă orientareaă educa ieiă c treă
dezvoltarea competen elor, abilit iloră şiă aptitudinilor, oă ofert ă educa ional ă maiă flexibil ,
posibilitateaă deă aă realizaă parcursuriă şcolareă individualizate;ă introducereaă unoră mijloaceă noiă
deă selectareă şiă organizareă aă con inutuluiă disciplineloră deă înv
con inută ală înv

mânt, adaptarea acestui

riiă laă cerin eleă vie iiă cotidieneă şiă laă caracteristicileă pie eiă for eiă deă munc ;ă

responsabilizareaăpartenerilorăsocialiălaăproblemeălegateădeăeduca ie.
Corelareaăoferteiăeduca ionaleăcuăcerereaăpie eiămunciiăs-aărealizatăşiăprin modul de
fundamentareăaăcifreiădeăşcolarizare. Înăînv

mântulăpreuniversitarăcifraădeăşcolarizareăs-a

realizat potrivit metodologilor aprobate de MECI, peăbazaănevoilorădeădezvoltareăeconomic ă
identificateălaănivelăjude eanăîmpreun ăcuăparteneriiăsociali.
Unăimpedimentăconsiderabilăînăcaleaăplanific riiăoferteiădeăformareăprofesional ăesteă
incapacitateaă factoriloră implica iă deă aă faceă distinc iaă întreă cerereaă deă for ă deă munc ă peă
termenăscurtăşiăpeătermenălung. Se pune prea mult accent pe cererea pe termenăscurtăşiăpeă
problemele presante actuale. Capacitateaă deă prognoz ă esteă redus . Planificarea în
înv

mântă aă c p tatăoă nou ă dimensiune, prin includerea nivelului regional de dezvoltare.

Dezvoltareaă regional ă vaă constituiă bazaă pentruă ceaă maiă mareă parteă aă sprijinului pe care
Româniaăurmeaz ăs -lăprimeasc ădinăparteaăUE, prin intermediul fondurilor structurale.
Re eleăşcolare
Laă nivelulă jude uluiă S lajă exist ă 16ă unit iă deă înv
înv

mântă înă careă seă desf şoar ă

mântulătehnicăşiăprofesionalădinăcareă1ăcolegiuăna ional, 2 colegii tehnice, 12 grupuri

şcolareăşiă1ădeăşcoliădeăarteăşiămeserii. Dintreăceleă16ădeăunit i, 8ăsuntăăînămediulăurbanăşiă8ă
în mediul rural. Dintreăacesteăunit i, 6 sunt cuprinse în Programul Phare Tvet, 3 din mediul
urbanăşiă3ădinămediul rural.
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Parteneriatul cu întreprinderile
Parteneriatulăăşcoal ă - intreprindereăîşiăpropuneărealizareaăunuiăînv

mântăformativăcareă

are ca scop formarea unor deprinderi corecte deămunc , flexibilitateăşiăadaptareălaăcerin eleă
pie eiămunciiăşiăaăăagen ilorăeconomici.
Pentru a putea ob ineă acestă lucru este nevoie de elaborarea unui plan

de

şcolarizareă şiăpeăbazaă posibilit ilorădeă efectuareăaăpracticiiălaăangajatori, de încheiere de
parteneriateă cuă agen iiă economici, deă monitorizareă aă activit iiă eleviloră deă c treă cadrulă
didactică şiă deă c treă ună reprezentantă ală angajatorului, deă activitateă practic ă înă şcoal ă (peă
domenii, undeăexist ădotareăşiădeăevaluareă(şcoal ă+ăagentăeconomic, al iăparteneri).
Pentruăaăexistaăoărela ieăcâtămaiăstrâns ăîntreăşcoal ăşiăagentulăeconomicăarăfiănecesară
creareaă unuiă cadruă legislativeă prină careă agen iiă economiciă s ă beneficiezeă deă anumiteă
facilit iăăînăurmaăcontractelorăîncheiateăcuăşcolileăcumăarăfi:
Asigurarea parteneriatelor cuăagen iiăeconomici pentruădesf şurareaăînăbuneăcondi iiă
aăpracticiiăs pt mânaleăşiăcomasat ;
asigurarea cadrului necesar pentruăpractic ;
stimulareaăfinanciar ăaăagen ilorăeconomiciăcareăasigur ăefectuareaăpracticii;
rezolvarea problemelorăprivindătransportulăelevilorălaăagen iiăeconomici;
asigurarea din partea agentului economic a utilajelor moderne din domeniul în care
se face practica;
asigurareaă parcurgeriiă programeloră deă instruireă practic ă comasat ă şiă strategiiă deă
preg tireălaăagen iiăeconomiciăcuăcareăareăşcoalaăcontracteădeăparteneriat;
Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2014- 2020)
În 2011, Institutulă Na ională deă Cercetareă Ştiin ific ă înă domeniulă Munciiă şiă Protec ieiă
Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare
profesional ălaăorizontulă2015 şiăînăperspectivaă2020.
Studiulăaăfostărealizatădeăc treăINCSMPSăîn calitate de partener în cadrul Proiectului
strategică cofinan ată dină Fondulă Socială Europeană prină Programulă Opera ională Sectorială
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2014 „Corelareaă oferteiă educa ionaleă aă
înv

mântuluiă profesională şiă tehnică cuă cerin eleă pie eiă muncii”, proiectă ală c ruiă lideră deă

parteneriatăaăfostăCentrulăNaionalădeăDezvoltareăaăÎnv

mântuluiăProfesionalăşiăTehnic.

Proiec iaăcereriiădeăfor ădeămunc ăşiăaăcereriiădeăformareăprofesional ăpeătermenă
mediuă şiă lung aă fostă realizat ă utilizândă oă metodologieă similar ă cuă ceaă utilizat ă deă
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UniversitateaăCambridgeăînămodelulădeăprognoz ăutilizatădeăCEDEFOP, darăprezint ăuneleă
abord riăinovativeăgenerateădeăgradulămultămaiămareădeădetaliereăaăinforma iilorădorite.
Astfel, s-aă realizată oă proiec ieă aă cereriiă poten iale deă for ă deă munc ă (definit ă caă
cerereaă deă for ă deă munc ă rezultat ă dină dinamicaă economic ă ă - descris ă prină indicatoriă aiă
investi iiloră bruteă interneă şiă extreneă şiă aiă valoriiă ad ugateă brute)ă de-a lungul orizontului de
prognoz .
Cerereaă poten ialaă reprezint ă nivelulă estimată ca necesar, înă termeniă deă popula ieă
ocupat , conform previziunilor economice. Acestă ă nivelă vaă fiă satisf cută cândă num rulă
persoanelor efectiv

ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar deă popula ieă

ocupat ;ă înă celelalteă cazuriă vomă aveaă ună deficită sauă ună excedentă fa ă deă necesarulă deă
popula ieăocupat .
Cerereaă poten ial ă nuă trebuieă considerat ă caă ă cerereă efectiv . De asemenea, nu
trebuieăconfundat ăcuăpopua iaăocupat ă(deşiăareăvaloriăaparentăidenticeăsauăapropiateăfa ă
de aceasta). Cerereaă poten ial ă estimeaz ă necesarulă deă popula ieă ocupat , îns ă evou iaă
popula ieiăefectivăocupateădepindeănuănumaiădeăevolu iileăeconomieiăciădeăoămultitudineădeă
al iăfactori, în primul rând demografici, migra ieăetc.
Pentru estimarea ei s-aăutilizatăoătehnic ădeămodelareăeconometric .
Aă fostă estimat ă şiă cerereaă înlocuit (definit ă caă num ră deă locuriă deă munc ă rezultateă
dină retragereaă participan iloră laă activitateaă economic ă caă urmareă aă pension rilor). Este de
men ionată c ă cerereaă înlocuit ă esteă oă variabil ă intermediar , astfel încât valorile ei nu
descriuădecâtăevolu iiăaleăunorăstructuriăecopnomice trecute.
Mai mult, lipsaă unoră informa iiă detaliateă cuă privireă laă structuraă peă vârsteă aă popula ieiă
ocupateăaăf cutăcaăestimareaăs ăfieăf cut ăpeăgrupeădeăvârst ăşiăînăipotezeăcareăinducăună
anumeăgradădeăeroareăalăestim rii. Prin urmare, acesteăestim ri trebuie privite cu rezerve.
Utilizândă celeă dou ă variabileă (cerereaă poten ial ă şiă cerereaă înlocuit )ă s-a estimat
cerereaă agregat

deă for ă deă munc ă pentruă anulă 2013ă şiă s-a extins prognoza pentru

orizontul 2020.
Analizândă informa iileă cuă privireă laă dinamicaă cereriiă poten ialeă (m suraă cre riiă sauă
distrugeriiădeălocuriădeămunc ăînăviitor)ăşiăaăcereriiăînlocuiteăs-au estimat locurileădeămunc ă
disponibile, înăipotezeleădeăcalculăalăcelorădou ăvariabile.
Acestă indicatoră poateă luaă valoriă pozitiveă dac ă exist ă cerereă poten ial ă sauă dac ă
aceastaă indic ă distrugereă deă locuriă deă munc ă dară nivelulă cereriiă înlocuiteă esteă maiă mareă
decâtădistrugereaădeălocuriădeămunc .
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Modelulă econometrică macroeconomică utilizată pentruă estimareaă cereriiă deă for ă deă
munc ălaănivelăna ional aăutilizatăseriiădeădateădeălaăInstitutulăNa ionalădeăStatistic , pentru
perioada 2000-2088 privind:
- popula iaăocupat ăînăactivit iăaleăeconomieiăna ionaleă(diviziuniăCAENăREV1)
- valoareaă investi iiloră bruteă înă bunuriă corporaleă înă activit iă aleă economieiă na ionaleă
(diviziuni CAEN REV1)
- valoareaă ad ugat ă brut ă înă activitat iă ă aleă economieiă na ionaleă (diviziuniă CAENă
REV1)
- valoareaă costuluiă mediuă lunară ală salaria iloră înă activit iă aleă economieiă na ionaleă
(diviziuni CAEN REV1)
Proiec iaăcereriiădeăfor ăde munc ăşiăaăcereriiădeăformareăprofesional ăpeătermenă
mediuăşiălung aăfostărealizat ăînătreiătipuriădeăscenarii:ă
 Scenariul MODERAT aăfostăconstruităpeăbazaăurm toarelorăipoteze:
 evolu iaă valoriiă ad ugateă bruteă (VAB) conformă prognozeloră Comisieiă Na ionale de
Prognoz ă(Prognozaădeăprim var 2011) pentru perioada 2011-2014
 pentru perioada 2014 – 2020 s-aăpresupusăurm toareaăevolu ieăaăvalorii adăugate
brute:ă ună ritmă anuală deă creştereă înă industrieă deă 1. 0325, un ritm de 1. 0305 în
construc iiă şiă respectivă ună ritmă anuală deă creştereă înă serviciiă deă 1. 0165 (valori
calculateă caă oă medieă aritmetic ă aă ritmuriloră anualeă deă creştereă aşteptateă pentruă
perioada 2011 – 2012). S-aă considerată c ă înă cadrulă fiec reiă ramuri, diviziunile
componenteă urmeaz ă evolu iaă ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada
2014-2020ăaăunorăritmuriădeăcreştereăaăVABăinferioareăanuluiă2013ădeoareceăs-a dorit
luareaă înă considerareă aă prezumtiveiă crizeă economiceă peă careă specialiştiiă oă
previzioneaz ădup ăanulă2013.
 pentruăevolu iaăCostului forţei de muncă pentruăaniiă2009ăşiă2010ăs-aă inutăcontădeă
valorileă realeă publicateă deă Institutulă Na ională deă Statistic , în timp ce pentru anii
2011-2020 s-aăconsideratăunăritmăanualădeăcreştereăconstantăşiăegalăcuă1. 015.
 pentruă evolu iaă Investiţiilor brute s-a pornită deă laă ritmulă deă sc dereă anuală pentruă
2009 (0. 76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa
altorăinforma iiăs-aăconsideratăc ăaceast ăsc dereăaăfostăînregistrat ăidenticălaănivelulă
fiec reiă diviziuniă CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al
variabileiăpeăbazaădatelorăobservateăpeăîntreagaăperioad ădeăanaliz .
 Scenariul OPTIMIST aăpresupusăurm toareleăvaria iiăfa ădeăscenariulăMODERAT:
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 VAB înă2010ăînregistreaz ăunăritmădeăcreştereădeă1. 1ăfa ădeă2009ăînăindustrie, un
ritmădeăsc dereădeă0. 9ăfa ădeă2009ăînăconstruc ii, înătimpăceăînăserviciiăseămen ineă
constant ăpeăperioadaă2010-2011. Pentru perioada 2012- 2013ăseămen inăevolu iileă
prognozateă deă Comisiaă Na ional ă deă Prognoz , în timp ce pentru perioada 20142020 s-aăconsideratăunăritmăanualădeăcreştereăînăindustrieădeă1. 036, un ritm de 1.
044ăînăconstruc iiăşiărespectivăunăritmăanualădeăcreştereăînăserviciiădeă1. 032 (valori
calculateă caă oă medieă aritmetic ă aă ritmuriloră anualeă deă creştereă aşteptateă pentruă
perioada 2011 – 2013).
 Investiţiile brute înă2010ăînregistreaz ăunăritmădeăcreştereădeă1. 15ăfa ădeă2009.
Pentru perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.
 Scenariul PESIMIST aăpresupusăurm toareleăvaria ii fa ădeăscenariulăMODERAT:
 VAB în perioada 2014 - 2020ăseămen ineălaănivelul prognozat pentru anul 2011. De
asemenea, s-aă inutăcontăşiădeărezultateleăancheteiăînăfirme, conformăc roraăpesteă
jum tateădintreăceiăintervieva iăsuntădeăp rereăc ăRomâniaănuăîşi va reveni din criza
economic ăpân ăînăanulă2013.
 Costul forţei de muncă înă2010ăîşiămen ineăritmulădeăcreştereăpeăcareăl-a avut în
2009 comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm
anualădeăcreştereădeă1. 015 constant.
A fostă ă prognozat ă separată şiă evolu iaă celoră 18ă diviziuniă CAENă (Rev. 1) ce au fost
excluse din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza
conformă c reiaă evolu iaă popula ieiă ocupateă dină cadrulă loră îşiă men ineă trendulă observabil
pentru perioada 2000- 2008.
În final, s-aă corectată modelulă cuă eroareaă ob inut ă dină predic iaă popula ieiă ocupateă
totaleălaănivelăna ionalăpentruăaniiă2009ăşiă2010ă(engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au
fost de aprox. 1-2%).
Rezultateleăproiec iilor
1. Proiec iaăcereriiăpoten ialeălaănivelăna ional
Rezultateleăprognozeiăcereriiăpoten ialeădeăfor ădeămunc ă(func ieădeădinamicaă
economic ă ceă genereaz ă sauă distrugeă locuriă deă munc )ă laă nivelă na ional pentru
perioada 2011 – 2020ăindic ăăsc dereaăacesteia înăipotezeleăscenariuluiăpesimistăşiăaăceluiă
moderatăşiăcreştereaăacesteiaăînăipotezaăscenariuluiăoptimist.
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(mii persoane)

2009

scenariu
PESIMIST
9243

scenariu MODERAT
(deăbaz )
9243

scenariu
OPTIMIST
9243

2010

9239

9239

9239

2011

8939

9161

9400

2012

8951

9095

9414

2013

8972

9045

9437

2014

8937

9032

9440

2015

8903

9021

9444

2016

8867

9009

9447

2017

8831

8996

9450

2018

8794

8982

9452

2019

8756

8968

9454

2020

8718

8954

9456

2. Proiec iaăcereriiăpoten iale, aăcereriiăînlocuiteăşiăaăcereriiăagregateădeăfor ădeă
munc ă laă nivelă deă regiuneă deă dezvoltareă şiă laă nivelă deă jude ă – scenariul
moderat
Înăipotezeleăscenariuluiădeăbaz ă(moderat)ăpoiec iaăcereriiăpoten ialeărelevante pentru
inv

mântulă profesională şiă tehnică indic , la nivel regional, trenduriă deă reducereă continu ă

între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vestăşiătrenduriădeăsc dereă
în perioada 2012-2014ăurmateădeătrenduriădeăcreştereăîntreă2015ăşiă2020ăînăregiunileăSud,
Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiec iaă cereriiă poten ialeă deă for ă deă munc ă laă nivelă jude eană aă fostă estimat ă prină
dezagregareaăproiec iilorălaănivelăregionalăprivindăpopula iaăocupat .
Proiec iaăînăstructur ădeăocupa iiăpentruăfiecareăjude ăînăparteăaăplecatădeălaăasump iaă
c ăesteăpu inăprobabilăs ăseăproduc ăînăurm toriiătreiăaniămodific riăstructuraleăsemnificativeă
fa ădeăanulă2009.
Pornindă deă laă rateleă deă pensionareă peă ocupa iiă laă nivelă na ională (sursa:ă CEDEFOPă
din LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-seăînăconsiderareădiferen eleădintreă
rataădeăocupareăaăpersoanelorăvârstniceă(pesteă55ădeăani)ălaănivelăna ionalăşiăpeăregiuni.
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Apoi, rateleă deă pensionareă auă fostă rafinateă laă nivelă deă jude ă prină raportareaă la
pondereaă popula ieiă deă 55ă aniă şiă pesteă înă popula iaă total ă ocupat ă aă jude uluiă respectivă şiă
comparareaăacesteiaăcuăpondereaăpopula ieiădeă55ăaniăşiăpesteăînăăpopula iaătotal ăocupat ă
aăregiuniiădinăcareăfaceăparteăjude ul.
Cerereaăagregat ădeăfor ădeămunc ălaănivelăna ionalăaăfostăob inut ădinăînsumareaă
cereriiăpoten ialeăcuăcerereaăînlocuit ădeăfor ădeămunc .
Seăobserv ăfaptulăc ă– laănivelăna ională- înăfiecareăanădeăprognoz , cerereaăînlocuit ă
compenseaz ă sc derileă cereriiă poten ialeă rezultat ă dină evolu iaă poten ial ă aă activit iloră
economice. Diferen aă dintreă cerereaă înlocuit ă şiămodificareaă cereriiăpoten ialeăfa ă deăanulă
anterioră esteă explicat ă deă existen aă unoră locuriă deă munc ă disponibile. Estimarea dinamicii
acestora, caă şiă aă cereriiă poten iale, înlocuiteă şiă agregateă înă ipotezeleă scenariuluiă deă baz ă
(moderat)ă arat ă existen aă unoră oportunit iă pentruă ocupareaă tineriloră absolven iă sauă aă
inactivilor, respectivăaăşomerilor.
Dac ăaccept măipotezaăc ăpondereaăpopula ieiăinactiveănuăseămodific ăşiănici nu au
locăreduceriăaleărateiăşomajului, putemăs ăconsider măcaăacesteălocuriădeămunc ăvorăputeaă
fiă disponibileă pentruă absolven iiă dină diferiteă domeniiă relevanteă pentruă înv

mântulă

profesionalăşiătehnic.
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Vest (nr. persoane)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prognoze ale
cereriiăpoten ialeă
Prognoze ale
cererii înlocuite
Prognoze ale
cererii agregate

2018

2019

2020

812965

802098

792995

795139

786946

782972

779347

776074

773158

770599

7173

7077

6997

7015

6943

6908

6876

6847

6822

6799

820138

809175

799991

802155

793890

789880

786223

782922

779979

777398

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognozeăaleăcereriiăpentruăjude ulăS laj
2011 2012 2013 2014
Prognoze ale
cererii
potentiale
Prognoze ale
cererii
înlocuite
Prognoze ale
cererii
agregate

86974

85811

84837

85067

84190

83765

83377

83027

82715

82441

905

893

883

886

876

872

868

864

861

858

87879

86704

85720

85952

85067

84637

84245

83891

83576

83299
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II. 1. 2. ANALIZAăSWOTăAăCOREL RIIăOFERTEIăDEăFORMAREăCU CEREREA
Urmareă analiz riiă informa iilor, dateloră şiă concluziiloră dină datele anterioareă rezult ă
urm toareleăpuncteătari, puncte slabe, oportunit iăşiăamenin riăcareăauăstatălaăbazaăstabiliriiă
priorit ilorăpentruăjude ulăS laj:

PUNCTE TARI
Creştereaă ponderiiă num ruluiă deă eleviă înă
sistemulădeăînv mântăprofesionalăşiătehnic;
Creştereaă graduluiă deă adaptareă aă oferteiă
educa ionaleă laă cerereaă deă peă pia aă muncii,
prinăsc dereaădomeniilorămecanic ăşiătextileă
piel rie;
Existen aăaă6ăunit iădeăînv mântăăcuprinseă
în programele Phare. Cadre didactice
formate prin programele Phare multianuale,
capabileă s ă utilizezeă echipamenteleă
specializateă dină dotareaă şcoliloră şiă noiă
metode de predare/evaluare;
Bunaă func ionareă aă structuriloră partenerialeă
(CLDPS);
Existen aă documenteloră deă planificareă
strategic ă peă termenă lungă aă oferteiă deă
calificare, corelat ă laă toateă nivelurileă
decizionale:regional
(PRAI),
jude eană
(PLAI), unitateăşcolar ă(PAS)
Planificareaăoferteiădeăpreg tireăprofesional ă
pe baza recomand riloră PRAI, PLAI- par ială
(creştereaă num ruluiă deă eleviă laă profilulă
serviciiă ă sc dereaă profiluluiă tehnică creştereaă
domeniilor constructii, turism)
Re eleă şcolareă tematiceă constituiteă întreă
unit ileă deă înv mântă dină proiecteleă Phareă
2001, 2003ă şiă 2004/2006, pe de o parte, şiă
întreă unit ileă deă înv mântă dină proiectă şiă
celelalteăunit iădeăînv mântăprofesionalăşiă
tehnicădinăjude e, peădeăalt ăparte, constituite
cu scopul de diseminare a bunelor practici
Dezvoltareaă serviciiloră deă orientareă şiă
consiliere a elevilor, prinăcreştereaănum ruluiă
de profesori consilieri la nivelul regiunii;
Implementarea sistemului de asigurare a
calit iiă înă înv mântulă profesională şiă tehnică
înătoateăunit ileădeăînv mântăprofesional ă
şiătehnic
Asigurarea accesului egal în TVET prin
existen aă şcoliloră cuă predareă înă limbileă
minorit ilor, aă claseloră deă înv mântă

PUNCTE SLABE
Num ră redusă deă unit iă deă înv mântă
autorizateă pentruă programeă deă educa ieă aă
adul ilor
Lipsa strategiilor de dezvoltare a resurselor
umane pe domenii de calificare cerute pe
pia aămunciiă
Rata de succes a examenelor de certificare
foarteăridicat , darăcompeten eăsc zuteăaleă
absolven iloră laă angajare;ă nepotrivireă întreă
exigen eleă angajatoriloră şiă competen eleă
absolven ilor;
Dezvoltarea insuficient ă aă competen eloră
antreprenoriale ale elevilor, inclusiv prin
Curriculum în Dezvoltare Local (CDL);
Existen aă aă unuiă num ră mareă deă unit iă deă
înv mântă cuă nivelulă 1ă deă calificareă înă
mediul rural, f r ă oă baz ă material ă
minimal ăcalific rii;
Lipsaăinteresuluiăagen ilorăeconomiciăpentruă
realizareaăpreg tiriiăpracticeădeăcalitateăşiăaă
unoră parteneriateă eficienteă cuă unit ileă deă
înv mânt;
Elaborarea formala a CDL în parteneriat cu
agentii economici;
Lipsaă dot riiă cuă echipamenteă didactice,
îndeosebiă înă unit ileă deă înv mântă dină
mediul rural;
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specialăşiăaăclaselorădeăaăII-aăşansa;
Îmbun t ireaă parteneriatuluiă unit iloră deă
înv mântă cuă agen iiă economici, prin
creştereaă num ruluiă deă parteneriateă aleă
unit ilorădeăînv mânt;ă
Num ră ă mareă deă ă absolven iă deă nivelă 1şiă 2ă
care continua studiile la nivel 2, respectiv
nivel 3;
OPORTUNIT I
Posibilitateaă realiz riiă deă proiecteă finan ateă
prin
fondurile
structurale
pentru
îmbun t ireaăinfrastructuriiăşcolareă(POR);
Posibilitateaă acces riiă (POSDRU)ă pentruă
dezvoltarea
resurselor
umane
în
concordan ăcuăcerin eleăpie eiămuncii;
Posibilitatea sprijinirii proiectelor pentru
educație din fondurile Comisiei Eurpene
pentru educație prin ANPCDEFP

AMENIN RI
Reducereaăpopula ieiădeăvârst ăpreşcolar ăşiă
şcolar ăpân ăînă2025;
Creştereaă abandonuluiă şcolară înă mediulă
rural;
Participareaă sc zut ă aă adul iloră laă programeă
deăformareăcontinu ă - în contrast cu nevoile
deăformareăînăcreştereăşiă inteleăeuropeneă;
Lipsaă unoră prognozeă peă termenă scurtă şiă
mediu
privind
dezvoltarea
sectoarelor/domeniilor
economiei
regionale/locale;

REZUMATULăPRINCIPALELORăCONCLUZIIăŞIăOBIECTIVELEăDEZVOLT RIIăLA
ORIZONTUL ANULUI 2016
În urma analizelor auăfostăformulateăconcluziiăşiărecomand riădup ăcumăurmeaz :
Reducereaă popula ieiă deă vârst ă şcolar , precumă şiă aă grupeiă deă vârst ă 15-64 ani,
concomitentăcuăcreştereaănumeric ăcontinu ăaăpopula ieiăînăvârst ădeăpesteăă65ăani, arat ă
pericolul unui deficită deă for ă deă munc ă tân r , dară şiă necesitateaă deă personală calificată
pentruă asisten aă social ă şiă medical , care se vor avea în vedere la planificarea ofertei
educa ionale.
Eficientizareaăre eleiăşcolareăvaătrebuiăs ăiaăînăconsiderareănum rulădeăintr riăcareăvoră
fiă inândă contă deă rezultatulă acesteiă analize:ă sporă naturală negativ, popula ieă îmb trânit ,
popula iaăviitoareăpreponderentăfeminin ăînăanumiteăzone, educa ieămulticultural , creştereaă
accesului pentru grupurile etnice dezavantajate. Evolu iileă demograficeă scotă înă eviden ă
necesitateaă implic riiă unit iloră deă înv

mântă caă furnizoriă deă formareă continu , pentru

preg tireaăgrupeiădeăvârstaădeămijlocăpentruăcerin eleădeăcompeten eăşiăcalific riăceruteăpeă
pia aămuncii. Vorăfiăluateăînăconsiderareăşiăfenomeneleădeămigra ieăextern .
Necesitateaă creşteriiă niveluluiă deă calificareă şiă asigurareaă uneiă preg tiriă deă baz ă largi,
competente tehnice generale, solide;ărealizareaădeăăparteneriatelorăşcoal ăagentăeconomic
şiărealizareaădeăCDLăconformăcerin elorăagen ilorăeconomici.
Referitor la cererea de pe pia aă munciiă auă fostă formulateă urm toareleă concluziiă şi
recomand ri:
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Domeniulăcareăseăreg seşteăînămajoritateaăjude elorăregiunii este domeniul serviciilor
şiă construc iile. Raportul cerere-ofertã pe domenii de activitate este negativ, conform
prognozelor efectuate de Institutulă Na ională deă Cercetareă Ştiin ificãă înă Domeniulă Munciiă şiă
Protec ieiăSociale, urmândăoătendin ãăde sc dereăăc treăanulă2015.
Proiec iileăarat ăc ăîn anul 2015 cerereaădeăfor ădeămunc ăvaăfiăorientat ăspre:
industriaăprelucr toare
construc ii
comer
transport - depozitare
hoteluriăşiărestaurante.
Prognozeleăpeătermenămediuăsugereaz ăc ăcerereaăpoten ial ăpeăprofesii, vaăfiăorientat ă
spre:
lucr toriăoperativiăînăservicii, comer ăşiăasimila iă
meşteşugariăşiălucr toriăcalifica iăînămeseriiăartizanale, reglareăşiăîntre inereăaămaşinilorăşiă
instala iilor
muncitoriăoperativiălaăinstala iiăşiămaşini, asambloriămaşini, echipamenteăşiăalteăproduse.
Suntă sugerateă tendin eă deă sc dereă aă ocup riiă înă agricultur , vân toareă şiă silvicultur ,
administra ieăpublic ăşiăap rare, precumăşiăînăînv

mânt.

Proiec iaă cereriiă pie eiă munciiă peă ocupa iiă relev ă oă descreştereă înă rândulă muncitoriloră
necalifica iădinătoateădomeniileăşiăaăagricultorilor. Pentruăaceştiaăseărecomand ăoămen inereă
înă sistemulă deă pregãtireă câtă maiă multă astfelă încâtă s ă ob inãă calific riă deă niveleă câtă mai
ridicate (2, 3) crescându-leăastfelăşanseleădeăocupareăpeăpia aămuncii.
Înt rireaă capacit iiămanagerialeă nuă numaiă laă nivelulă şcolilor, ciă şiă ală autorit iloră locale,
deoareceă f r ă oă preg tireă adecvat ă aă autorit iloră şiă dezvoltareaă unoră departamenteă bine
preg titeă pentruă problematicaă educa ional , nuă putemă vorbiă deă oă bun ă func ionareă înă
sistemul descentralizat.
Consolidareaă autonomieiă unit iloră deă înv

mânt, prin accelerarea procesului de

descentralizare, cuă stabilireaă unoră competen eă clareă legateă de managementul integrat al
resurselor umane, precumăşiădeămanagementulăfinanciar.
Înt rireaă capacit iiă institu ionaleă şiă aă competen eloră structuriloră partenerialeă createă laă
nivelă locală şiă regional, precumă şiă identificareaă unoră solu iiă deă sus inereă aă activit iiă acestoră
structuri.
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II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
AUTOEVALUAREA
Printr-ună managementă educa ională promovată înă conformitateă cuă standardele
curriculum-ului na ional, ColegiulăNa ională„SimionăB rnu iu”ăŞimleuăSilvanieiăasigur ătuturoră
tinerilor din BazinulăŞimleului oportunit iă deă ă educa ieă astfelăînc tă absolven iiănoştriă s ă seă
remarceă nuă numaiă prină ceă ştiuă dară şiă prină ceeaă ceă potă s ă fac , oameni care în actuala
dimensiune european ă s ă manifesteă angajamentă socială şiă asumareă deă responsabilit i.
Principaleleăaspecteăcareăvizeaz ăanalizaămediuluiăinternăcuprind:ă
Analizaăcalit țiiăactuluiăinstructiv-educativ
Resurse materiale,
Resurse umane (elevi, cadre didactice)
Parteneriate si colaborare
şiăconfirm ăcapacitateaăinstitu ieiănoastreădeăaăr spundeălaăcerin eleăpie ei locale, jude eneă
şiăregionale
II.2.1ăANALIZAăCALIT

IIăACTULUIăINSTRUCTIV-EDUCATIV

Indicatoriădeăperforman

Dovezi

Existen a,
structuraă şiă con inutul
documentelor proiective (proiectul de
dezvoltareăşiăplanulăde implementare)
Organizareaăintern ăaăunit iiăde
înv mânt



PAS, rapoarteădeărevizuireăperiodic ăaă
PAS, ROI



Documente, manualulăcalit ii,
organigrama CNSB



Existen aăşiăfunc ionareaăsistemuluiăde
comunicareăintern ăşiăextern



Un sistem de comunicare eficient, prin
poştaăelectronic , prinăafişare



Asigurareaăserviciilorădeăorientareăşiă
consiliere pentru elevi.



CabinetulădeăAsisten ă
Psihopedagogic ăofer ăconsiliereă
constant ăelevilor, cadrelor didactice,
îns ăini iaz ăşiăderuleaz ăşiăprogrameă
deăeduca ieăaăp rin ilor. CEAC, în ceea
ceăpriveşteăsuportulăpsihopedagogic,
vizeaz ămaiăalesăurm toareleăpaliere:
 asigurarea serviciilor de orientare
şiăconsiliere pentru elevi;
 asigurareaătransparen eiă
informa iilorăcuăprivireălaă
derulareaăac iunilorăstabiliteăşiă
interpretarea rezultatelor
ob inute.



Managementulăpersonaluluiădidacticăşiă
de conducere



Înă comunicareaă cuă conducereaă şcolii,
responsabilii ariilor curriculare trebuie
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s -şiăcreezeăşiăs ăutilizezeăo adres ădeă
email a ariei curriculare respective.
Comunicareaă cuă conducereaă şcoliiă seă
va realiza doar prin intermediul acestei
adrese. Documenteleă şiă materialeleă ceă
ină deă specificulă fiec reiă ariiă
curricularetrebuieă preluateă şiă gestionateă
în
format
electronică deă c treă
responsabilul
ariei
curriculare.
Responsabilii ariilor curriculare vor crea
astfelă oă baz ă deă dateă peă careă oă voră
stocaă înă propriaă loră c su ă deă e-mail,
avândă posibilitateaă s ă o pun ă laă
dispozi iaă conducerii, ori de câte ori
situa iaăoăimpune, de la orice calculator
conectat la internet.



Existen aăparteneriatelorăcuă
reprezentan iăaiăcomunit ii
Proiectarea curriculum-ului



Realizarea curriculum-ului



Activitateaămetodic ăaăcadrelorădidactice



Existen aăşiăaplicareaăproceduriloră
interneădeăasigurareăaăcalit ii



Asigurarea accesului la oferta
educa ional ăaăşcolii





Înăvedereaăform riiădeprinderiloră
profesionale la elevi, ColegiulăNa ională
„SimionăB rnu iu“ăcolaboreaz ăcuăagen iă
economici, înăvedereaădesf şur riiă
practicii de specialitate.

 Testeăpredictiveăpeădisciplineăşi module
 Planific riăcalendaristiceăpeădisciplineăşiă
module
 Proiectulăunit ilorădeăînv are
 Portofoliile cadrelor didactice
 Fişeădeăobservareăaălec iilor
 Sunt folosite resurse materiale
moderne: calculator, flipchart, markere,
retroproiector, albume, reviste,
 Utilizarea metodelor de evaluare
moderneăşiăaămetodelorăactivparticipativeăînăînv are
 Stimulareaăcreativit iiăelevilor
 Analizareaăpermanent ăaăprogresuluiă
înregistrat de elevi
 Portofoliile cadrelor didactice
 Portofoliile elevilor
 Proiecte didactice
 Fişeădeălucru
 Fişeădeăobservareăaălec iilor
 Lec iiăînăsistemulăAEL
 Portofoliileădirigin ilor
 Fişeăpsihopedagogiceăaleăelevilor
 Chestionareădeăintereseăşiăabilit i
 Teste de autoevaluare




Metodişti, formatori
Manualulăcalit ii, procedurile existente
Participarea la târguri de oferte
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educa ionale, paginaăWebăaăşcolii
Planul managerial anual, planurile manageriale semestriale şiăplanurileămanagerialeă
aleă comisiiloră metodiceă îsiă propună înă fiecareă ană temeă careă s ă determine atât cadrele
didacticeă câtă şiă eleviiă laă conştientizarea lucruluiă bineă f cut, stabilindu-seă termeneă şiă
responsabilit iăindividuale.
Anticiparea actului didactic la nivelul macroproiectării esteăbineăgândit . Exist ă
preocup riă ă înă cadrulă catedreloră pentruă armonizareaă întocmiriiă planific riloră calendaristice
luând în considerare obiectiveleăcadruăşiăspecifice, competen eleăgeneraleăşiăceleăspecifice,
unit ileădeăcon inut, valorileăşiăatitudinileă intite, enun ate deăprogrameleăşcolare.
II.2.2 RESURSE MATERIALE
Colegiulă Na ională „Simionă B rnu iu“ă Şimleuă Silvanieiă dispuneă deă resurseă materialeă
necesareăpentruădesf şurareaăprocesuluiăinstructiv-educativ.
Informa iiăcuăprivireălaăspa iileăşcolare
Laboratorul de biologie

Laboratorul de chimie

Laboratorulădeăfizic

Cabinetul de geografie
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Bibliotecaă colar

Cabinet psihopedagogic

Laboratorulădeăinformatic ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSalaădeăsport

Tipulădeăspa iu

Nr.

Nr. deăspa ii

Suprafa aăînăm. p.

crt
1.

S liădeăclas

2.

22

1135

Cabinete

8

399

3.

Laboratoare

9

521

4.

S liădeăsport

2

231

Informa iiăcuăprivireălaăspa iileăauxiliare
Nr.

Tipulădeăspa iu

Nr. deăspa ii

Suprafa aăînăm. p.

2

74

crt
1.

Bibliotec ă

şcolar ,

centru

de

informareăşiădocumentareă
2.

Spa iiăsanitare

2

29

3.

Spa iiăpentruădepozitareaă

5

86

materialului didactic
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Informa iiăcuăprivireălaăspa iileăadministrative:
Tipulădeăspa iu

Nr.

Nr. deăspa ii

Suprafa aăînăm. p.

crt
1.

Secretariat

1

16

2.

Spa iuădestinatăechipeiămanageriale

4

70

3.

Contabilitate

1

16

Alteăspa ii
- 2ăs liăprofesoraleăsituateăînăceleă2ăcorpuriădeăcl dire
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II.2.3 RESURSE UMANE
Informa iiăgeneraleăcuăprivireălaăcadreleădidactice:
Num rătotală
de
cadre
didactice

54

Num răde
norme
didactice
/ posturi

Num rădeă
cadre
didactice cu
norma de
baz ăînă
unitatea de
înv mânt

43, 56

32

Num răde
cadre
didactice
titulare

28

Num rădeă
cadre
calificate

54

Modalitateaăangaj riiăpeăpost
(titularizare, detaşare, suplinire)

Titulari: 28
Suplinitoriăcalifica iă: 5
Detaşa i: 10
Plata cu ora : 3
Pensionari: 8

Distribu iaăpeăgradeădidacticeăaăpersonaluluiădidacticăangajat:
Nr. personal Nr. personal Nr. personal Nr. personal Nr. personal
didactic
didactic
didactic
didactic
didactic
calificat cu calificat cu
calificat cu
calificat cu
calificat
doctorat
gr. I
gr. II
gr. did.
debutant
definitiv
1
34
5
5
9

Personalul didactic auxiliar
Num rădeăpersoaneă
încadrate

Categorie de personal
Bibliotecar
Secretar
Administrator fin. contabil
Analist programator ajutor

1
1
1
1

Nr. personal
didactic
necalificat

0

Num rădeănorme pentru
fiecare
categorie de personal
1
1
1, 5
1
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Laborant
Administrator patrimoniu

1
1

1, 5
1

Personalul nedidactic/administrativ

Îngrijitorăcur enie
Paznic, portar
Muncitoriăcalifica i

Num rădeănormeăpentruă
fiecare
categorie de personal

Num răde persoane
încadrate

Categorie de personal
5
2
3

5
2
3

Formareaăcontinu ăaăcadrelorădidactice
Formareaăcontinu ăaăcadrelorădidacticeăăseăaxeaz ăpeădou ăcomponente:
a. Formareaăcontinu ăprinăgradeădidactice
Analizaăînăceeaăceăpriveşteăformareaăcontinu ăprinăgradeădidacticeăarat ăpreocuparea
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cadrelorădidacticeăpentruăob inereaăgradelorădidactice. Astfel, structura personalului didactic
pe grade didactice în anii şcolari: 2012-2013, 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016 se
prezint ăastfel:

An
şcolar

2012/
2013
2013
2014
20142015
20152016

Nr.
total
cadre
did.

Dr.
tot
al

Dr. %

Gr.
did. I
total

Gr. did.
I
%

Gr.
did.
II
total

Gr.
did.
II
%

Def.
total

Definitivat

50

%

Deb
.
tota
l

Deb. %

Nec.
total

Nec.
%

2

4%

29

58%

5

10%

7

14%

6

12%

1

2%

50

2

4%

26

52%

7

14%

8

16%

6

12%

1

2%

50

2

4%

27

54%

7

14%

10

20%

4

8%

0

0

54

1

1, 85

34

62,9%

5

9, 25

5

9, 25

9

16,6%

0

0

b. Participareaăcadrelorădidacticeălaăperfec ionareaăperiodic ă(oădat ălaă5ăani)
Seă realizeaz ă înă conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5561 din 7. 10. 2011 pentru
aprobareaăMetodologieiădeăformareăcontinu ăaăpersonaluluiădinăînv

mântulăpreuniversitar

cuămodific rileă iăcomplet rileăulterioareăprină: O.M.E.N. nr. 3129/1. 02. 2013, O.M.E.N. nr.
5397 din 5. 11. 2013, O.M.E.N nr. 3240/26. 03. 2014.
CadreleădidacticeăaleăColegiuluiăNațională”SimionăB rnuțiu”ăşi-au manifestat interesul
în acest domeniu, participând la diverse cursuri de formare. În acest sens, mențion m :
cursuri de formare organizate de ISJ S laj, CCD Cluj, CCDăS laj, ARACIP cum ar fi:
Formareaăprofesorilorădeămatematic ăşiăştiin eăînăsocietateaăcunoaşterii;
Înregistrareaăelectronic ăaăautoevalu rii;
Rolul clasei de elevi înăeducație;
Consiliereă iăorientareăpentruădezvolatreaăpersonal ăeăelevului;
Utilizareaăavansat ăaăinstrumentelorăTIC;
Management educațional;
Limbaăenglez ăînăpredareaăaltorădiscipline, înăactivit iăformaleăşiănonformale;
Predareaăinovativ ăaălimbiiăromâneăînăsocietateaăcunoa terii;
Dezvoltareăprofesional ăcontinu ăpeăcomponentaăinstruiriiădiferențiateăaăelevilor;
Stagiiădeălectur ă iăinterpretareăeătextului;
ÎnăcadrulăColegiuluiăNațională”SimionăB nuțiu”, s-auădesf şuratăurm toareleătipuriădeă
activit iădeăperfec ionare:
 activit iălaănivelădeăariiăcurriculare
 consf tuiriăaleăcadrelorădidactice,
care au dreptăscopăinformareaăcadrelorădidacticeăcuăprivireălaănout ileăcurriculare,
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metodice, deăspecialitateăşiălegislative;
 consilii profesorale tematice, dintre care amintim:
Asigurareaăcalit iiăînăeduca ie;
Elaborareaăşiăutilizareaămaterialelorădeăînv are;
Elaborarea portofoliuluiăprofesorilorădirigin i.
c. Formareaăcadrelorădidacticeăprinăprogrameădeăformareălaăorganiza iiăinterna ionale
- în fiecare an cadre didacticeădinăunitateăparticip ălaăprgrameădeăformareăscurte, de 1-2
s pt mâni, laă unit țiă deă primireă dină str in tateă des vâr indu- iă competențeleă generaleă iă
specifice pedagogice, prin granturi de formare acordate de ANPCDEFP.
- înă anulă colară 2014-2015 10 cadre didactice au participat la cursuri de formare în
Malta, Franța, Mareaă Britanieă sauă laă programeă deă schimbă deă experienț ă prină perioadeă deă
observațieăorganizateăînăIrlandaădeăNord, Marea Britanie.
- înă anulă colară 2015-2016 ună num ră deă 7 cadre didactice au participat la cursuri de
formare deă oă s pt mân ă înă domeniulă managementuluiă deă proiectă sauă ală dezvolt riiă
competențelorădeă comunicareă înă limbaăenglez ă în Cipru, Spania, Marea Britanie (Oxford,
Londra).

II.2.4 PARTENERIATEăŞIăCOLABOR RI
Colabor riă cuăagen iiăeconomici
Înăvedereaăform riiădeprinderilorăprofesionale la elevii claselor IX-XII, Colegiul
Na ională„SimionăB rnu iu“ăcolaboreaz ăcu urm toriiăagen iăeconomici:
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DOMENIUL ECONOMIC

DOMENIUL
de formare
profesională1)

CLASA /
AN DE
STUDII
INVATAMANT
DE ZI 2)

1

2

a IX-a

Calificarea3)

3

Număr de
elevi
şcolarizaţi4)

Denumirea completă
a partenerului de practică cu
care esteîncheiată convenţie
de practică5)

Nr. de elevi
repartizați
în practică
6) conform
convențiilor
cu agentul
economic /
instituția
publică
parteneră

4

5

Adresă, tel, fax, e-mail, website

Reprezentant
legal/persoană
de contact
(Nume și
prenume)

6

7

8

SC Micro SRL imleu Silvaniei

6

Simleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, 24, tel. 0745 609000

Blaga Dumitru

SC Codiab SRL imleu Silvaniei

4

Simleu Silvaniei, strada Mioritei, 5, tel. 0748217101

Baidoc Ioan

SC GC Poiana SRL Plopi

2

Plopiş, 155, tel. 0767933000

Gale Cornel

SC Teius Com SRL Cerî a

2

Cerîşa, 67A, floricalupo@yahoo. com, tel. 0747014311

Lupo Florica

2

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, bl. L13, tel. 0260 678160

Bodea Elena

SC Zorana SRL Halmă d

5

Halmăşd, 314, tel. 0260623109

Moisi Ana

SC Rodion Invest SRL Marca

4

Marca, 327, rodion. invest@yahoo. com, tel. 0745897163

Mudure Rodica

SC Vlad Trans SRL imleu
Silvaniei

4

Şimleu Silvaniei, strada Mărului, 35, tel. 0745362904

Alexa Valerica

SC Trans Bitum SRL Ip

4

Ip, 265, tel. 0260671564

Hălmăjan Dorina

SC Ritorsa Trans SRL

4

Şimleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, 41, tel. 0260678064

Biriş Gavril

SC Codiab SRL imleu Silvaniei

4

Simleu Silvaniei, strada Mioritei, 5, tel. 0748217101

Baidoc Ioan

SC Europan SRL Măeri te

2

Măerişte, 234

Agoston Iosif

SC GC Poiana SRL Plopi

2

Plopiş, 155, tel. 0767933000

Gale Cornel

SC Teius Com SRL Cerî a

2

Cerîşa, 67A, floricalupo@yahoo. com, tel. 0747014311

Lupo Florica

SC Rodion Invest SRL Marca

2

Marca, 327, rodion. invest@yahoo. com, tel. 0745897163

Mudure Rodica

SC Micro SRL imleu Silvaniei

6

Simleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, 24, tel. 0745 609000

Blaga Dumitru

SC Szabcom SRL imleu Silvaniei

2

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, 45, tel. 0744521243

Szabo Ernest

29
SC Lena Com SRL imleu Silvaniei

Economic

a X-a

30

Date de contact ale agentului economic/instituția publică parteneră
Observaţii 9)

9
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a XI –a

a XII -a

tehnician în
activităţi
economice

tehnician în
activităţi
economice

28

30

Primăria Valcău de Jos

2

SC AG Mona Impex SRL imleu
Silvaniei

2

SC Teius Com SRL Cerî a

2

SC Micro SRL imleu Silvaniei

Valcău de Jos, 235, tel. 0260670864

Roşan Ioan

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, Bl. L1, tel. 0745316408

Avram Gheorghe

Cerîşa, 67A, floricalupo@yahoo. com, tel. 0747014311

Lupo Florica

6

Simleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, 24, tel. 0745 609000

Blaga Dumitru

SC Simex SA imleu Silvaniei

3

Şimleu Silvaniei, Strada Cehei, 100

Juca Natalia

SC Com Cetate SRL Porț

2

Guti Gyongyver

Primăria Şimleu Silvaniei

2

SC Solex Plus SRL imleu
Silvaniei

Por , 108, comcetate2@yahoo. com, tel. 0741272930
Şimleu Silvaniei, strada Libertă ii, 3, primaria_simleu@yahoo.
com, tel. 0260676622

4

Şimleu Silvaniei, strada Oaşului, 4, tel. 0260678140

Ardelean Florica

SC Rodion Invest SRL Marca

4

Marca, 327, rodion. invest@yahoo. com, tel. 0745897163

Mudure Rodica

SC Lascom SRL imleu Silvaniei

3

Şimleu Silvaniei, strada i. Creangă, 4, tel. 0742606616

Laslo Viorica

SC AG Mona Impex SRL imleu
Silvaniei

2

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, Bl. L1, tel. 0745316408

Avram Gheorghe

SC Ali Ral SRL imleu Silvaniei

2

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, bl. L31, ap. 17, tel.
0743318882

urcaş Septimiu

SC Pro Invest SRL imleu Silvaniei

3

Şimleu Silvaniei, strada Crişan, 28, tel. 0260677116

Oiegar Maria
Crucerescu
Ecaterina

SC Teius Com SRL Cerî a

3

Cerîşa, 67A, floricalupo@yahoo. com, tel. 0747014311

Lupo Florica

SC Micro SRL imleu Silvaniei

5

Simleu Silvaniei, strada Tudor Vladimirescu, 24, tel. 0745 609000

Blaga Dumitru

SC Simex SA imleu Silvaniei

5

Şimleu Silvaniei, Strada Cehei, 100

Juca Natalia

SC Trans DFM SRL imleu
Silvaniei

3

Şimleu Silvaniei, strada Gh. Lazăr, bl. L32, ap. 4, tel.
0744319160

Cociş Dorel

SC Zorana SRL Halmă d

4

Halmăşd, 314, tel. 0260623109

Moisi Ana

SC Benzelim SRL Nu falău

3

Nuşfalău, strada Gării, 30, tel. 0744612091

Moisi Viorel
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Exist ăde asemenea încheiate parteneriate/ protocoale de colaborare cu :
Nr.
crt.

Numele proiectului

1.

Maiăaproapeădeăcopiiiăspecialiă”Sportăf r ă
frontiere”

2.

”Le francais pour les petit”

3.

”Întoarcereăînătimp”

4.

”S ăînv ț măs ăacord măprimulăajutor”

Parteneriate/Protocoale de
colaborare

Centrulă colarădeăEducațieăIncluziv ă
- imleuăăSilvanieiă iăISJ S lajă
coalaăăgimnazial ă”Silvania”ă iăISJ
S laj
MuzeulăJudețeanădeăIstorieă iăArt ă
Zal u

”S ăcitimăpentruămileniulăIII”

Cruceaăro ieă iăISJ S laj
Gr dinițaăcuăprogramăprelungit Nr. 2,
imleuăSilvaniei

5.

6.

Ziuaă tafetei- ”Acumădecidăeu”

Fundatia TERRE DES HOMMES
i Federa iaăOrganiza iiloră
Neguvernamentale Pentru Copil

7.

„Cumăneăcomport măînăsituațiiădeăurgenț ”ăă

Inspectoratulăpentruăsitua iiădeă
urgen ă„Porolissum”ăalăjude uluiă
S laj

8.

Proiectă deă colaborareă înă vedereaă dot riiă
SC Hanna Instruments SA
laboratoarelorădeă tiințeăaleănaturii.

9.

”Nuă e tiă deă vanzareă – alege pentru binele
CJRAE S laj
t u”

10.

”S pt mânaă legumeloră
donate”

iă aă fructeloră Centrulă colarădeăEducațieăIncluziv ă
- imleuăăSilvanieiă iăISJ S lajă

Proiecteălaănivelădeă coal


Prevenirea traficului de persoane

o „Captiviiălibert ilor”ă
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Dezvoltareăpersonal

o „Ajut -lăpeăMoşăCr ciun”
o “ăInv

măs ădaruimăşiăs ăprimim”ă

o „Exprim -teăliber”
o „Felicitare pentru prietenulămeu”
o „CNSBăareătalent”

o

Prevenirea absenteismului, a abandonului scolar
„Singură acas ”ă – proiectă dedicată eleviloră cuă p rin iă pleca iă laă munc ă în
str in tateă



Dezvoltareăpentruăprotec iaămediului

o „P mântul - casaănoastr ”


Dezvoltareăglobal

o Campanie global ăpentruăeduca ie
o „Oăcarteăpentruănoi”
o „Biserica-l casădeăînchinare”
o „Intoarcereăînătimp”ă
Alte protocoale:



CasaădeăCultur
Poli iaăOraşuluiăŞimleu Silvaniei

II.2.5 ANALIZA SWOT
A. MANAGEMENT
Puncte tari
Implicarea echipei de management în
implementareaă iă funcționareaă principiuluiă
calit iiăînăeducație;
Monitorizarea echipei manageriale a
programeloră deă înv areă şiă aă proprieiă
performan eă
deă
management,
prin
colectarea de feed-back, participarea la
discu iiă cuă cadreleă didactice, p rin i,
parteneriăînăeducație, agen iiăeconomici.
Stabilireaă structuriiă organizatoriceă şiă
definireaă
clar ă
aă
responsabilit iloră
compartimentelor, aleă comisiiloră iă aleă
catedrelor, înă vedereaă implement rii unui
management
de
calitate
bazat
pe
transparenț ,
eficacitate,
implicare,
comunicare;
Întocmireaădocumenta iei, a planurilor de
acțiune, aăpoliticiiăeducaționaleăşiăaă
planurilorăstrategiceălaănivelulăunit iiădeă

Puncte slabe
Colectarea feed-back-ului din partea
elevilor, aă p rințiloră şiă aă altoră factoriă
interesa iăesteăuneoriănesistematic ;
Neimplicarea în procesul de implementare a
calit țiiăînăeducație, laănivelulăunit iiăşcolare,
aă tuturoră compartimenteloră func ionale, în
mod egal.
Sincopeă înă fluxulă informațională transmisă
bilateral între echipa managerial
iă
compartimenteleăfuncționaleădinăunitate.
Competențeă deă management de proiect
insuficienteă faț ă deă oportunit țileă deă
dezvoltare prin proiecte deăcareăbeneficiaz ă
unitatea.
Insuficienta monitorizare a impactului
formarii continue a cadrelor didactice, a
rezultateloră activit țiiă metodico- tiințificeă iă
amentoratului cadrelor didactice debutante
sau nouă veniteă înă coal ă asupraă calit țiiă
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înv mânt, în conformitate cu specificitatea
şcolii;
Utilizarea unei vaste document riăînă
vedereaăîntocmiriiă iăproiect riiăpoliticiloră
educaționale, procedurilorăşiăactivit iloră iă
respectareaăcerin elorăinterneăşiăexterneă
careăs ăasigureăcalitateaăşiăconsecven aă
programelor educative;
Elaborarea în conformitate cu normele
curente a instrumentelor interne de lucru în
vedereaăeficientiz riiăactivit ții;
Asigurareaă sistemuluiă deă protecțieă iă
securitateă ală eleviloră iă al personalului
unit ții.
Sprijinirea colectivului în dezvoltarea
personal ă iăprofesional .
Oportunit i
Posibilitatea de participare la programe de
formare în domeniul managementului prin
proiecte
de
mobilitatefinanțateă prină
programulă Erasmus+ă deă c treă Comisiaă
European ă sauă prin proiecte POSDRU
finațateădinăfonduriăstructurale.
Posibilitatea de a participa la programe de
formare oferite de furnizori autohtoni în
domeniul managementului, pe diferite
componente manageriale.

activit țilorădeăpredare-inv țare.
Insuficienta monitorizare a respect riiă
prevederilor din documentele curriculare
oficialeă iăaăcelorăauxiliare.

Amenin ri
Modific riă rapideă înă sistemulă educa ional,
privindă domeniulă legislativă iă deă viziuneă
managerial ;
Muta iiăconsiderabileăînădomeniulăeconomic,
odat ăcuăintrareaăînăUE, ceea ce presupune
apari iaă
unoră
aspecteă
economiceă
necunoscuteă şiă neluateă în considerare în
prognozeleădeăperspectiv .
Costurile ridicate ale programelor de
formare oferite de furnizori locali sau
naționali.
Focalizareaă atențieiă unor furnizori de
formareăpeăcâ tigulăfinanciarătrecând pe plan
secundar rigoareaă form riiă iă dezvoltareaă
competențelorămanageriale asumate.
Atacuri judiciare nefondate, neconfirmate si
nevalidate de organele de cercetare (din
parteaă unoră fo tiă angajați) privind aspecte
ale managementului echipei.
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B. CURRICULUM
Puncte tari
Puncte slabe
Proiectareaă didactic ă esteă bineă realizat , Portofolii incomplete la unele cadre
stabilindu-seă corel riă întreă con inuturi, didactice;
competen e, activit iădeă înv țare, profesorii Lipsa unor criterii unice de întocmire a
utilizeaz ă metode activ-participative, iar portofoliului personal al cadrului didactic.
activit ileădiferen iateăpermit elevilorăs ăaib ă Ofert ă educa ional insuficientă deă atractiv ,ă
ini iativeă şiă s -şiă dezvolteă capacit ile şiă cuă necorelareaă CD /CDLă laă cerințeleă
abilit ile;
comunit țiiălocale.
Evaluarea eleviloră iă aă personaluluiă dină Num rulă mareă deă CD ă deă tipă Aprofundare
unitate seărealizeaz ădup ăcriteriiăexplicite.
care nu aduc specificitate curriculum-uuli
coalaă abordeaz ă activitateaă didactic ă local.
inând contădeăprincipiulăşanselorăegale;
Programeleă deă înv areă se armonizeaz ă cu
obiectiveleăstrategiceăşiăcuăvalorileăinstituțieiă
colare;
Elaborarea curriculum-uluiălaădeciziaă coliiă i
în dezvoltareălocal ;
Oportunit i
Amenin ri
Programeleădeăînv areădemonstreaz
Lipsaă manualeloră
colareă caă suportă
angajamentul de a pune elevii pe primul loc
educațională pentruă discipineleă predateă laă
şiădeăaăr spundeănevoilorălorăîntr-un mod cât ciclul superior al liceului.
maiăflexibilăcuăputin ăînăceeaăceăpriveşteă
Constrângeriă financiareă careă împiedic ă
op iunileăşiăaccesulăacestora laăinformațieă iă realizarea anumitor ore pe grupeădeăeleviă iă
educație;
care reduc num rulădeăCD /CDLăaplicabilăînă
Utilizareaărapoartelorădeăanaliz , în vederea schemele orare ale claselor.
stimul riiă iădezvolt riiăinstituționale.
C. RESURSE UMANE
Puncte tari
Puncte slabe
Profesoriiă stabilescă rela iiă buneă cuă elevii, Implicareaăredus ăaăprofesorilor în utilizarea
colaboreaz ă eficient la nivelul comisiei sistemelor IT.
metodice, împ rt şindu-şiă exempleleă deă Unii elevi nu ating standardele de
bun ăpractic ;
performanț , fiindă corigențiă laă uneleă
Majoritateaă profesoriloră suntă interesa iă deă discipline;
aplicareaă principiiloră educa ieiă bazateă peă Absenteismul elevilor din anumite clase
competen eă şiă aă metodeloră deă înv areă poate fi pus în corelareă iă cuă ună
centrateăpeăelevăaăc rorăeficien ăînăînv areă management deficitar al clasei din partea
este mai mare decât a metodelor profesorului diriginte.
tradi ionale;
Cadreă didacticeă cuă competențeă destulă deă
Colectivă bineă preg tită profesional, unit, reduseădeăcomunicareăînălimb ăstr in .
deschisă c treă nou, cuă ini iativ
iă Puțineă cadreă didacticeă auă competențeă deă
performanțe;
management de proiect care s ăleăpermit ăoă
Cadre didactice calificate, implicate în extindereăaăpaleteiăpreocup rilorăpedagogiceă
formare pe specialitate;
iă careă s ă sprijineă demersurileă unit țiiă înă
Rezultate deosebite la examene de aceast ădirecție.
certificare a competen eloră profesionaleă şiă Competențeă deă management de proiect
lingvistice, olimpiadeăşiăconcursuriă colare;
insuficienteă faț ă deă oportunit țileă deă
Prină bibliotecaă şcolii, documenta iaă din dezvoltareă prină proiecteă peă careă leă dezvolt ă
cabinetele de specialitateă şiă deă informatic , echipaămanagerial ăaăunit ții.
reteaua Internet, elevii au acces la sursele Rezultate slabe privind promovabilitatea la
de informare, care le permit un studiu bacalaureat, la disciplinaă limbaă iă literaturaă
independent eficient;
român ,ă obținuteă deă eleviiă claseloră cuă
Exist ăoăpolitic ădeăsprijinireăaăproceselorădeă predareăînălimbaămaghiar .
înv are, prină acordareaă deă consulta iiă laă Realizarea în proporțieă deă doară 92,27% a
disciplinele de bacalaureat, dară iă deă planului deă colarizare pe anul 2016-2017 în
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preg tireăaăelevilorăpentruăperforman ;
Cadrele didactice sunt consultate la
stabilirea încadr rilor, alc tuireaăoraruluiăşiăaă
graficului de practic , la stabilirea tematicii
pentru formarea continu , asfelă încâtă s ă
existe un echilibru între dorin eleă şiă nevoileă
personaleăşiănevoileă coliiă i, în primul rând,
aleăbeneficiarilorăeducației
Oportunit i
Preg tireaă continu ă aă cadreloră înă cadrulă
unor cursuri organizate de Casa Corpului
Didactică iă aă altoră instituțiiă deă formareă iă
abilitareăcurricular ;
Interesul cadrelor
pentru dezvoltarea
personal ăşiăprofesional ;
Implicarea cadrelor în cadrul unor proiecte
şcolare;
Posibilitateaă întocmiriiă deă c treă profesoriă aă
unoră proiecteă deă finan areă pentruă dotareă şiă
formare;
Posibilitatea de participare la programe de
formare în diferite domenii prin proiecte de
mobilitate KA1 finanțateă prină programulă
Erasmus+ădeăc treăComisiaăEuropean ăsauă
prină proiecteă POSDRUă finațateă dină fonduriă
structurale.
Dezvoltareă profesional ă aă resurseiă umaneă
implicate în proiecte de parteneriat strategic
KA2ă finanțate prin programul Erasmus+ de
c treăComisiaăEuropean prin ANPCDEFP.

comparațieăcuă100șăînăaniiă colariăanteriori;

Amenin ri
Reducereaăpopula ieiăşcolare, înăperspectiv ă
(demografic );
Neimplicareaăfamilieiăelevilorăînăviațaă colii.
Lipsaă
informațiiloră
specificeă
privindă
certificareaă sauă obținereaă deă crediteă
transferabile deă c treă cadreleă didacticeă dină
unitate pentruă competențeleă dezvoltateă înă
cadrul programelor de formare neacreditate
sauăachiziționate nonformal.
Existențaă unuiă num ră semnificativă deă cadreă
didactice careăauănormaăînămaiămulteăunit țiă
deă înv ț mântă generândă oă continu ă navet ă
între acestea.
Neasigurarea cu resurs ă uman ă adecvat ,ă
având stabilitatea postului careă genereaz ă
discontinutateă laă clas ă iă nesiguranț ă înă
asigurarea resursei umane la începutul
anuluiă colar.

D. RESURSE MATERIALEă IăFINANCIARE
Puncte tari
Puncte slabe
Dotare la niveluri superioare ale labora- Uneori fondul de carte ală unit țiiă este
toareloră deă tiințeă grațieă partneriatelor insuficient în cazul anumitor domenii care
realizate cu companii de profil din regiune necesit ăinformareăsuplimentar ;
(Hanna Instruments).
Insuficienta dotare a laboratorului pentru
Management financiar riguros care a permis profilul servicii;
aloc riă bugetareă destinateă reparațiiloră Aspectulăspa iilorăinformativeădinăşcoal ;
capitale
(reabilitare
vestiare
elevi, Folosirea laboratoarelor sub capacitatea
îmbun t țireaă c iloră deă accesă înă cadrulă acestoraă deă susținereă aă activit țiloră
unit ții).
experimentale.
Obținereaă deă finanț riă dină alteă surseă pentruă Rapidaăuzur ămoral ăaăinfrastructurii digitale
realizarea unoră activit țiă deă formareă aleă careănecesit ăinvestițiiăconstanteă iăsusținuteă
cadreloră didactice,ă educativeă iă dezvoltareă pentru asigurarea standardelor necesare
materiale didactice, de plasare la stagii de susțineriiă competențelordigitale din cadrul
practic ăaăelevilorădinăunitate.
examenuluiănațional de bacalaureat.
Obținereaă
deă
resurseă
financiareă
suplimentare din surse extrabugetare.
Oportunit i
Amenin ri
Posibilitatea de accesare a fondurilor Repartizareaă claseloră înă dou ă corpuriă deă
europene atât prin programe destinate cl dire generatoare de o continua comutare
educațieiă (Erasmus+)ă câtă iă prină liniiă deă aăcadrelorădidacticeăaleăunit ții.
finanțareă prină diferiteă apeluriă înă cadrulă Slabaă motiva ieă financiar
a tuturor
fondurilor structurale.
angaja ilorăunit ii;
Existențaă înă unitate,ă înă fiecareă an,ă aă Nivelul insuficient al costului standard care
proiecteloră pentruă educațieă finanțateă prină genereaz ă dificult țiă înă managementulă
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programulăErasmus+ăacțiunileăcheieă1ă iă2.

financiară iă iă aloc riă bugetareă insuficienteă
pe anumite capitole.

E. RELA IIăDEăPARTENERIATă I PROMOVAREA IMAGINII UNIT II
Puncte tari
Puncte slabe
Colaborareaă cuă unit iă economiceă deă profilă Insuficienta promovare a ofertei
pentru realizarea practicii elevilor de la educaționaleăaăunit țiiălaă colileăresurs ădeă
profilul servicii.
unde unitatea poate primi elevi în clasa a IXRela iiă deă parteneriată cuă comunitateaă local ă a.
înă desf şurareaă unoră ac iuniă (prim rie, Slaba promovare înă comunitateaă local ă a
poli ie, centrul cultural, alteă şcoliă şiă rezultatelor obținuteă deă eleviiă unit țiiă la
universit i.
diferiteăolimpiadeă iăconcursuri.
Colaborareaă
cuă
diferiteă
organizațiiă Paginaă webă aă unit țiiă insuficientă dezvoltat ,ă
internaționaleă înă domeniulă form riiă cadreloră cuă informațiiă redundanteă iă foarteă rară
didactice, sau în domeniul proiectelor actualizate.
colare de parteneriat strategic.
Publicareaăînăpresaănațional ăcuăceleritateă iă
cu aplecare spre nevoile de diseminare ale
unit țiiă privind
proiectele
comunitare
implementateă(TribunaăÎnv ț mântului).
Oportunit i
Amenin ri
Existențaă unor resurse, alocate din Tendințaădeăostentație în articolele publicate
proiectele comunitare implementate în deă presaă județean ă privindă activit țileă sauă
unitate,ă pentruă cre tereaă vizibilit țiloră statutulă colii,ă deă multeă oriă eronate,ă
acțiuniloră europeneă aă unit țiiă iă implicit,ă insuficient
documentate,
deseori
pentru promovarea imaginii acesteia.
tendențioase.
Existențaă înă zon ă aă unoră companiiă deă profilă Tarife ridicate percepute de mass media
tiințeă cuă careă unitateaă poateă colaboraă înă regional pentru promovareaă activit țiloră
diverse moduri pentruădezvoltareăcurricular ă educaționaleă realizateă înă unitateă iă peă careă
iămaterial .
aceastaă dore teă s ă leă promoveze în rândul
comunit țiiălocale.

II.2.6 ASPECTEăCAREăNECESIT ăDEZVOLTARE
Dină punctulădeă vedereă alăasum riiăintegr riiă riiănoastreă înă Uniuneaă European , se
impuneă oă atent ă analiz ă aă roluluiă şiă pozi ieiă strategiceă institu ionale, urm rind aspecte
precum:
-

corelareaăofert ă– nevoi de formare

-

orientareaăşiăinformareaăînăcarier

-

reabilitarea infrastructurii

-

competen eleăprofesionaleăşiăresurseleăumane

-

parteneriatele

-

promovareaăimaginiiă colii.
Autoevaluareaă activit iiă şcoliiă aă relevată faptulă c ă priorit ileă înă dezvoltareaă

înv

mântului, identificateă laă nivelă regională şiă local, auă constituită inteă strategiceă pentruă

şcoalaă noastr , necesitând dezvoltarea în continuare, dară aă scosă înă eviden ă şiă uneleă
probleme, cum sunt:
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1. Dotarea laboratoarelor – cabinetelorănuăesteăadaptat ăînătotalitateănoilorăcerin e;
2. Necesitateaăîmbun t iriiăaspectuluiăpunctelorădeăinformareădinăşcoal ;
3. Înăvedereaăîmbun t iriiăprocesuluiăinstructiv-educativăesteănecesar ăparticiparea
unuiănum răcâtămaiămareădeăcadreădidacticeălaăac iuniădeăformare;
4. Îmbun t ireaăperforman eiăşcolare.
Principaleleă aspecteă careă necesit ă dezvoltareă înă perioadaă urm toareă înă şcoalaă
noastr ăpotăfiăgrupateăastfel:
-

Priorit iă regionaleă şiă localeă stabiliteă prină

inteleă strategice,

atinse

prin

planurileopera ionaleă dină perioadaă anterioar ă şiă careă necesit ă dezvoltareă înă
continuare,pân ăînă2020;
Dezvoltarea bazei didactico-materialeăşiăatragereaădeăresurseăfinanciare;
Dezvoltareaăparteneriatelorăexistenteăşiăidentificareaăde noi parteneriate;
Dezvoltareaăresurselorăumaneăaleăşcoliiăprinăasigurareaăaccesuluiălaăformarea
continu ăaăpersonaluluiădidacticăşiănedidactic;
Promovareaăşcoliiăc treăorizonturileăeuropene, prin derulare de proiecte;
Adaptareaăcontinu ăaăoferteiăeduca ionaleălaăcerin eleăpie eiămuncii;
Promovareaăimaginiiă colii.
Preocupareaă constant ă aă Colegiuluiă Națională ”Simionă B rnuțiu”ă în perioada 20152020 este caă aceast

instituțieă deă înv ț mântă s ă seă reconfirmeă dreptă oă şcoal ă deă elit ,

performant , cunoscut ă şiă recunoscut ă peă plană na ională şiă interna ional, cu o orientare
dinamic ăaăîntreguluiăprocesăinstructiv-educativăspreăformareaăunorăabsolven iădeăvaloare, a
c roră preg tireă s r spund ă exigen eloră actuale. Colegiulă Națională ”Simionă B rnuțiu”ă prin
personalulă didactică i didactic auxiliar aă asigurată iă asigur ă ună cadruă deă excelen
profesional , seriozitateăşiăresponsabilitateăînăraportăcuămisiuneaădeăformareăprofesional ăşiă
educare a tinerilor, c roraă s ă leă induc ă şi s ă leă motivezeă necesitateaă aspira ieiă spre
performan ăprofesional .
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PARTEA A TREIA
Planulăopera ional anul colar 2016-2017 ColegiulăNa ională“SimionăB rnu iu”
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.2: Dezvoltarea competen elor de management de proiect în rândul echipei de proiect din unitate
intă: oăechip ădeă4 cadre didactice din unitate implicate în implementarea proiectelor comunitare din unitate având competențeămanagerialeă
în domeniul implement riiăproiectelorăErasmus+.
Context: În unitatea de învățământ se derulează două proiecte finanțate de către Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+. Unul din
acestea este un proiect de parteneriat strategic cu parteneri din NL, AT, TR, GR propunându- i colaborarea pentru realizarea a trei auxiliare
curriculare pentru cre terea rolului activităților experimentale în domeniul chimiei. Datorită pleiadei de sarcini aferente managementului unui astfel
de proiect, în care fiecare partener este finanțat cu zeci de mii de euro: management financiar, monitorizare, evaluare, informare, diseminare,
implementare, comunicare inter-instituțională echipa de implementare a proiectului î i dezvoltă competențele de management prin însă i
implementarea unui proiect de anvergură ce comportă colaborare în vederea elaborării de materiale didactice.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Propunerea i implementarea unui - 1 proiect de parteneriat
Helinium, Helevoetsluis, NL
proiect de parteneriat strategic îin strategic coordonat de cadre
cadrul
acțiunilor
cheie
2 didactice din unitate
Comenius College, Cappele aan de Ijssel,
programul Erasmus+ având drept
NL
scop elaborarea a trei auxiliare - 3 reuniuni de proiect
curriculare la disciplina chimie.
transnaționale în cursul anului
HTL Dornbirn, AT
colar
Prof. Mircea
Apr 2017
Brăban
Vassiliadis School, Thessaloniki GR
- organizarea unei conferințe
de diseminare a produselor
Sesokulari, Samsun, TR
finale elaborate în cadrul
proiectului
- 3 auxiliare didactice
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PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacită ilor de marketing educa ional pentru promovarea unită ii în
comunitatea locală
intă: Organizareaăanual ăaă5ăacțiuniădeăpromovareăaăcolegiuluiă iăaăăoferteiăeducaționaleăînăunit țiădeăînv ț mântădinăbazinulă imleu
Context: Scopul este corecta informare a elevilor absolvenți de ciclu gimnazial privind oportunitățile educaționale oferite de unitatea de
învățământ, care, prin multitudinea specializăriilor propuse î i găsesc un parcurs educațional corespunzător intereselor proprii în condițiile scăderii
continue a populației colare i a existenței în ora a trei unități de învățământ de nivel liceal, în condițiile nerealizării la capacitate a unei clase de
la filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie secția maghiară. Se impune a adar organizarea unor acțiuni de promovare a activităților
din unitate încadrabile în complexul de activități de marketing educațional.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Realizare, publicare i distribuire - 300 pliante de promovare a
- CJRAE, CJAPP
pliante în rândul absolvenților unității
claselor a VIII-a din unități de
- colile gimnaziale din ora i comunele
învățământ gimnazial din regiune - 7 întâlniri cu elevii absolvenți
adiacente
de la colile gimnaziale din
Prof. Kovacs
Mai 2017
imleu
i din comunele
Istvan
învecinate
- 1 participare la Târgul
Ofertelor Educaționale
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PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacită ilor de marketing educa ional pentru promovarea unită ii în
comunitatea locală
intă: Organizareaăanual ăaă5ăacțiuniădeăpromovareăaăcolegiuluiă iăaăăoferteiăeducaționaleăînăunit țiădeăînv ț mântădinăbazinulă imleu
Context: În condițiile scăderii continue a populației colare i a existenței în ora a trei unități de învățământ de nivel liceal, în condițiile
nerealizării la capacitate a unei clase de la filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie secția maghiară se impune organizarea unor
acțiuni de promovare a activităților din unitate încadrabile în complexul de activități de marketing educațional. Ideea de a face vizibile rezultatele
obținute la diferite olimpiade i concursuri colare prin publicarea anuală a unei bro uri de prezentare a elevilor care au obținut aceste rezultate va
permite penetrarea, în comunitatea locală a elementelor de marketing educațional promovate de unitate, ilustrând încă odată rolul central pe care-l
are unitatea în asigurarea anselor de dezvoltare academică a elevilor care optează pentru Colegiul Național Simion Bărnuțiu.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Realizare, publicare i distribuire - 320 bro uri " i ei ne
SC Color Print SRL Zalău
bro uri în rândul elevilor unității reprezintă"
distribuite
cu
Prof. erban
premianți la diferite faze ale ocazia premierii elevilor la
Iunie 2017
Bianca
olimpiadelor
i concursurilor festivitățile de final de an
Adriela
colare
colar
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacită ilor de marketing educa ional pentru promovarea unită ii în
comunitatea locală
intă: Organizareaăanual ăaă5ăacțiuniădeăpromovareăaăcolegiuluiă iăaăoferteiăeducaționaleăînăunit țiădeăînv ț mântădinăbazinulă imleu
Context: Trei indicatori esențiali concurează la stabilirea colectivelor de elevi din fiecare an: 1. scăderea continue a populației colare, 2. existența
în ora a trei unități de învățământ de nivel liceal, 3. opțiunile elevilor care se înscriu la ciclul liceal. Prin realizarea sub efectiv a unei clase propuse
pentru anul colar curent se impune organizarea unor acțiuni de promovare a activităților din unitate încadrabile în complexul de activități de
marketing educațional. Acțiunile de promovare a unității de învățământ prin intermediul târgurilor educaționale organizate în diferite contexte sunt
tot atâtea prilejuri de promovare a unității în comunitatea locală.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Promovarea unității la acțiuni de - 300 pliante de promovare a
- CJRAE, CJAPP
genul
"Târgul
ofertelor unității
Prof. Pop
educaționale"
Aprilie 2017
Ramona
- ISJ Sălaj
Maria
- 1 participare la Târgul
Ofertelor Educaționale
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PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educa ionale prin introducerea în curriculumul unită ii a unor discipline op ionale noi sau auxiliare
didactice.
intă: Pân ăînăanulă2020ădinătotalulăCD /CDLădinăunitateă25%ăs ăfieăîncadrabileăinăcategoriaă"disciplin ănou ".
Context: Promovarea elementelor de crosscurricularitate nu mai sunt noutate ci sunt elemente fire ti ale activității pedagogice din unitate. În acest
context, un exemplu de integrare crosscurriculară se pune în evidență la la filiera tehnologică, profil servicii unde oferta educațională se dore te să
conțină discipline noi, în cadrul modulelor de specialitate pentru dezvoltarea, în rândul elevilor a competențelor digitale în paralel cu cele
academice specifice profilului. Prin programa propusă se accesează competențe i abilități care nu se regăsesc în programa obi nuită specifică
profilului.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Diversificarea ofertei educaționale la filiera 1. CDL disciplină nouă;
- agenții economici la care
Butu ină Daniela
tehnologică, profil servicii, prin propunerea module de specialitate
elevii de la profilul servicii
Sept 2016
în parteneriat cu agenți economici, de CDL pentru profil servicii.
realizează practica utilizând în
(disciplină nouă) "Rolul programelor
cadrul acesteia instrumente
erban Bianca Adriela
informatice în activitatea economică"
digitale de operare.
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educa ionale prin introducerea în curriculumul unită ii a unor discipline op ionale noi sau auxiliare
didactice.
intă: Pân ăînăanulă2020ădinătotalulăCD /CDLădinăunitateă25%ăs ăfieăîncadrabileăinăcategoriaă"disciplin ănou ".
Context: Promovarea elementelor de limbă este esențială în rândul elevilor mai ales în condițiile în care se pune în evidență o alterare a calității
limbii folosite de elevi în comunicarea non formală. Pentru a contracara derapajele lingvistice, pentru a cre te calitatea limbii vorbite, pentru a
dezvolta din punct de vedere gramatical comunicarea non formală ( i chiar i cea formală) se propune la clasele de la filiera teoretică, profil
umanist, specializarea filolofie - intensiv limba engleză a unui CD disciplină nouă "Elemente de structură a limbii române".
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Diversificarea ofertei educaționale la 1. CD disciplină nouă
filiera
teoretică,
profil
umanist, (limba română) pentru
Mure an Anca Ioana
Septembrie
specializarea filolofie - intensiv limba profil umanist
2016
engleză a unui CD disciplină nouă
Sîrca Ioana Maria
"Elemente de structură a limbii române"
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PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educa ionale prin introducerea în curriculumul unită ii a unor discipline op ionale noi sau auxiliare
didactice.
intă: Pân ăînăanulă2020ădinătotalulăCD /CDLădinăunitateă25%ăs ăfieăîncadrabileăinăcategoriaă"disciplin ănou ".
Context: Parteneriatul pe care unitatea l-a derulat în anul colar 2015-2016 cu compania Hanna Instruments SRL din Nu falău, lider în producerea
de echipamente analitice pentru diferite domenii a permis dotarea laboratorului de chimie cu o serie de aparate de măsură i control, reactivi,
echipamente analitice, sticlărie de laborator care asigură premisele dezvoltării curriculare în unitate prin propunerea de două CD , disciplină nouă,
"Metode instrumentale de analiză" adresate claselor a XI-a si a XII-a de la profilul real, specializarea tiințe ale naturii. Prin aceasta se dore te nu
numai cre terea atractivității profilului respectiv în rîndul elevilor ci i dezvoltarea de abilități si competențe specifice care să permită o instruire de
calitate a elevilor, adaptată nevoilor pieței de muncă în care Hanna Instruments SRL este un jucător important, i care ar beneficia astfel de resursă
umană cu competențe în domeniul analizei chimice i măsurătorilor analitice.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Diversificarea ofertei educaționale la 1. CD
disciplină
Hanna Instruments SRL
filiera teoretică, profil real, specializarea nouă (chimie) pentru
tiințe ale naturii în parteneriat cu profil real
HANNA
INSTRUMENTS
prin
Septembrie 2016
Brăban Mircea
propunerea de CD , disciplină nouă,
"Metode instrumentale de analiză a apelor,
solului i alimentelor".
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PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educa ionale prin introducerea în curriculumul unită ii a unor discipline op ionale noi sau auxiliare
didactice.
intă: 100%ădinăeleviiădeălaăprofilulărealăimplicațiăînăactivit țiăexperimentaleădeăchimieăsprijiniteăprină3ăauxiliareăcurriculare.
Context: În unitatea de învățământ se derulează două proiecte finanțate de către Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+. Unul din
acestea este un proiect de parteneriat strategic cu parteneri din NL, AT, TR, GR propunându- i colaborarea pentru realizarea a trei auxiliare
curriculare pentru cre terea rolului activităților experimentale în domeniul chimiei. Acesta se face din dorința de a cre te rolul activităților
experimentale la disciplina chimie, care este evident o tiință eminamente experimntală i în contextul în care parteneriatul pe care unitatea l-a
derulat în anul colar 2015-2016 cu compania Hanna Instruments SRL din Nu falău, lider în producerea de echipamente analitice pentru diferite
domenii i care a permis dotarea laboratorului de chimie cu o serie de aparate de măsură i control, reactivi, echipamente analitice, sticlărie de
laborator.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Propunerea
i
implementare - trei auxiliare curriculare la
Hanna Instruments SRL
proiect de parteneriat strategic in disciplina chimie
cadrul
acțiunilor
cheie
2
Helinium, Helevoetsluis, NL
programul Erasmus+ având drept - o bază de date online de
scop elaborarea a trei auxiliare experimente
de
chimie
Comenius College, Cappele aan de Ijssel,
curriculare la disciplina chimie.
realizabile la ciclul liceal
NL
Brăban
Aprilie 2017
Mircea
- un manual experimental cu
HTL Dornbirn, AT
experimente de chimie de la
ciclul secundar superior
Vassiliadis School, Thessaloniki GR
- un software de chimie cu o
bază de date video ata ată de
acesta

Sesokulari, Samsun, TR
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectiv 3.1: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
intă: 100%ădinăeleviiădeălaăprofilulăserviciiăvorăefectuaăpreg tireaăpractic ăînăafaraăunit țiiădeăînv ț mânt,ălaăagențiăeconomici
Context: elevii de la filiera tehnologică profilul servicii realizează în fiecare an practica comasată, în acord cu cerințele planului cadru pentru
profilul respectiv. În acest context realizarea de parteneriate cu agenți econmici din ora i din comunele învecinate este o necesitate. Acest
parteneriat este privit ca o colaborare cu beneficii bilaterale, utile ambelor părți (unitatea de trimitere i implicit elevii care fac practică respectiv
unitățile de primire în cadrul cărora se realizează practica). Datorită diversității activităților economice din zonă, a ariei geografice extinse de unde
provin elevii care fac practică, harta parteneriatelor pentru practica elevilor este diversificată i extinsă cuprinzând în fiecare an în jur de 30 de
agenți economici cu care se încheie convenții care statutează această colaborare.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Realizarea
de
parteneriate 1. hartă a parteneriatului prezentată
Toți partenerii prezentați la secțiunea
funcţionale
între
agenţii la secțiunea II.2.4
II.2.4 în număr de 24 unități
economici
i
unitatea
de
economice.
învăţământ pentru efectuarea 2. 24 agenți economici la care elevii Septembrie
Berek Aliz
stagiilor de pregătire practică de pot realiza practica.
2016
Ildiko
către elevii de la profilul servicii.
3. 24 convenții cadru de acceptare a
elevilor la practică
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectiv 3.1: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
intă: 10%ădinăeleviiăcareăstudiaz ălaăspecializareaămatematic ăinformatic ăsusținăatestatulăprofesionalăpeătemeăavansateădeădesignă web bazat
peăprogramareăobiectual
Context: În unitatea de învățământ se derulează două proiecte finanțate de către Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+. Unul este un
proiect de mobilitate VET al elevilor, propunându- i stagii de practică pentru ace tia în Granada, Spania în contextul în care programare obiectuală
.php i operare cu baze de date MySQL nu se realizează la clasă pentru elevii de la filiera teoretică, profil real, specializarea matematicăinformatică. Prin stagiul care se are în vedere se extinde sfera subiectelor de programare pagini web care se face în unitate doar la nivel de .html
aducându-se astfel plus valoare în curriculum-ul parcurs la această disciplină. Această perioadă de realizare a stagiilor de trei săptămâni se poate
realiza doar grație parteneriatelor comunitare care se realizează cu organizații intermediare i cu organizații de primire ce oferă cadrul profesional i
infrastructura necesare deplasării elevilor la stagiile preconizate.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Realizarea unui parteneriat cu o 1. 2 stagii de practică în domeniul
Europroyectos Erasmus Plus,
firmă privată din spațiul comunitar designului web realizate la companii
Granada Spania
în vederea realizării unui stagiu de din Granada, Spania
August
practică de design web pentru elevii
Brăban Mircea
2017
de la specializarea matematică- 2. 20 de elevi implicati in stagii de
informatică.
practică de trei săptămâni în companii
de design web.
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectiv 3.2: Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţii
intă: Menținereaăconformit țiiăcuăreglement rileăînăvigoareăprivindăs n tateaăpublic ă iăprotecțiaăînăcazădeăcalamit țiăpentruă100% dinăspațiileă
înăcareăseădesf oar ăactivit țiădidactice.
Context: Lucrările de întreținere, modernizare, reabilitare, cre tere a confortului termic i implicit de scădere a costurilor de încălzire sunt o
permanență în atenția echipei manageriale i ele se realizează e alonat, în funcție de alocările bugetare, oportunitățile de finanțare extrabugetara,
parteneriate încheiate cu diverți agenți economici.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Reabilitarea la exterior a clădirii care - 1 clădire reabilitată termic la
adăposte te laboratoarele de informatică exterior
alături de reabilitarea interioarelor a trei
erban Bianca
laboratoare de informatică (ferestre, u i - 3 laboratoare de informatică Oct 2016
Adriela
termopan, tencuială, izolație exterioară, reabilitate la interior
tencuit exterior, turnat ape, montat
parchet, etc
Achiziția
de
calculatoare
pentru 1 - laborator de informatică dotat cu
actualizarea infrastructurii digitale a unui calculatoare noi
erban Bianca
Dec 2016
laborator de informatică.
Adriela
- 10 de calculatoare noi achiziționate
Realizarea de lucrări de întreținere, - 14 săli de clasă cu zugrăveala
zugrăvire i igienizare la clădirea II.
împrospătată
i
cu
bănci Sept 2017
Kovacs Istvan
recondiționate
Realizarea de lucrări de întreținere, - 18 săli de clasă cu zugrăveala
Kovacs Istvan
zugrăvire i igienizare la clădirea I.
împrospătată
i
cu
bănci Sept 2017
recondiționate sau reparate
Dotarea laboratorului de chimie cu - echipamente, reactivi, aparatură
echipamente,
reactivi,
aparatură experimentală, sticlarie de laborator
Iunie 2017 Brăban Mircea
experimentală, sticlarie de laborator prin achiziționate pentru laboratorul de
proiect strategic de parteneriat Erasmus+.
chimie
Reabilitarea termică a sălii de sport de la - 1 sală de sport izolată termic la
clădirea I (izolație termică exterioară, exterior, reabilitată termic
erban Bianca
Sept 2017
tencuit exterior, recondiționare suprafață
Adriela
de joc)
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PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
Obiectiv 4.1: Promovarea acțiunilor deăorientareăprofesional ărealizateălaănivelulăunit ții
intă: Penetrareaăinformațieiădespreăofertaăeducațional ăaăunit țiiălaăcelăpuțină80%ădinăpopulațiaă colar ădeăclasa a VIII-aădinăora ulă imleuă iă
localit țileăînvecinate.
Context: Acțiunile de promovare a ofertei educaționale pentru elevii de clasa a VIII-a converg în acțiuni viitoare de orientare profesională prin
prisma profilului i specializărilor pe care le aleg elevii în liceu. Orientarea profesională a elevilor absolvenți de ciclu gimnazial începe deci cu
etapa de înscriere la profilul/secializarea adecvată aspirațiilor i capacităților intelectuale.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Organizarea acțiunilor de - 1 acțiune de promovare în comunitatea
- colile gimnaziale din ora i bazinul
genul "Mar ul carierei"
locală a ofertei educaționale pentru
geografic imleu
absolvenții de clasa a VIII-a.
Aprilie
Pop Ramona
2017
Maria
- CJRAE
- 200 absolvenți de clasa a VIII-a din
ora i bazinul geografic imleu
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
Obiectiv 4.1: Promovarea ac iunilor de orientare profesională realizate la nivelul unită ii
intă: Antrenareaăaăcelăpuțină20%ădinăabsolvențiiădeăclasaăaăXII-a, din fiecare an, înăacțiuniădeătipulă"profesionist xxxx pentru o zi"
Context: Pentru absolvenții de clasa a XII-a acțiuni de o zi de forma unui jobshadowing nu fac altceva decât să transpună candidații în contextul
meseriei pe care doresc să i-o alegă. Este o ocazie bună de a le face cuno tință cu culisele anumitor meserii, pe care absolvenții le au în vedere
după terminarea liceului, este de asemenea o oportunitate de reflecție pentru viitorul parcurs profesional, experiența anilor anteriori demonstrând
valențele instructive ale acțiunii. Tot experiența anilor anteriori au demonstrat caracterul de fundamentare a deciziei de a urma un anumit parcus
profesinal după încheierea studiilor liceale (sau renunțarea la o anumită meserie după cuno terea anumitor elemente de culise în ceea ce prive te o
anumită profesie).
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Vizite
ale
elevilor 1. 7 unități economice sau instituții
- CJRAE ; Agenți economici
absolvenți la diver i agenți publice care primesc elevi în vizită de o
economici i participarea zi
- Primăria Ora ului
imleu Silvaniei,
acestora timp de o zi la
Aprilie
Pop Ramona Judecătoria imleu, Parchetul de pe lîngă
activitățile
specifice 2. 54 de participanți la o acțiune
2017
Maria
Judecătoria imleu, Poliția imleu, Spitalul
desfă urate.
centralizată la nivel de ora , de
imleu
consiliere în alegerea viitoarei cariere
- cabinete medicale, farmacii
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Obiectiv 5.2: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare
intă: Utilizarea experimentuluiăchimicăînăcelăpuțină30%ădinălecțiileădeăchimieăpredateăînăunitate .
Context: Oportunitatea colaborării internaționale cu omologi din NL, AT, GR, TR în cadrul unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+ cu
finalitate în elaborarea a trei auxiliare didactice care să promoveze experimentele de chimie care se pot desfă ura la orele de chimie de la ciclul
secundar superior prefigurează o mai extinsă utilizare a metodei "Experimentul demonstrativ" crescând astfel caracterul aplicativ al lecțiilor de
chimie, grefate pe un demers pedagogic care face apel la resurse online, care face uz de un manual de experimente de chimie ca auxiliar didactic i
se sprijină pe funcționalitățile unui software de chimie care gestionează o bază de date de experimente filmate, oricând disponibile pentru
demonstrarea anumitor principii, proprietății, comportamente chimice.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Aplicarea extinsă a
1. 30% din lecțiile de chimie
Helinium, Helevoetsluis, NL
experimentului chimic la
însoțite
de
demonstrații
disciplina chimie grație unor
experimentale
Comenius College, Cappele aan de Ijssel,
auxiliare didactice create special
NL
acestui scop.
2. 3 auxiliare didactice
Brăban
Aug 2017
utilizabile la orele de chimie
Mircea
HTL Dornbirn, AT
Vassiliadis School, Thessaloniki GR
Sesokulari, Samsun, TR
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Obiectiv 5.3: Dezvoltarea de auxiliare curriculare care să vină în sprijinul activită ilor didactice
intă: Creareaăaătreiăauxiliareădidacticeăcareăs ăvin ăînăsprijinulăactivit țilorăcuăcaracterădemonstrativălaădisciplinaăchimie .
Context: Oportunitatea colaborării internaționale cu omologi din NL, AT, GR, TR în cadrul unor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+ cu
finalitate în elaborarea a trei auxiliare didactice care să promoveze experimentele de chimie care se pot desfă ura la orele de chimie de la ciclul
secundar superior prefigurează o mai extinsă utilizare a metodei "Experimentul demonstrativ" crescând astfel caracterul aplicativ al lecțiilor de
chimie, grefate pe un demers pedagogic care face apel la resurse online, care face uz de un manual de experimente de chimie ca auxiliar didactic i
se sprijină pe funcționalitățile unui software de chimie care gestionează o bază de date de experimente filmate, oricând disponibile pentru
demonstrarea anumitor principii, proprietății, comportamente chimice.
Ac iuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Propunerea i implementarea unui
1. 3 auxiliare didactice
Helinium, Helevoetsluis, NL
proiect de parteneriat strategic cu
utilizabile la orele de
unități liceale din spațiul comunitar, în chimie
Comenius College, Cappele aan de Ijssel,
cadrul acțiunilor cheie 2 programul
NL
Erasmus+, având drept scop
Brăban
Aug 2017
elaborarea a trei auxiliare curriculare
Mircea
HTL Dornbirn, AT
la disciplina chimie.
Vassiliadis School, Thessaloniki GR
Sesokulari, Samsun, TR
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PARTEA A PATRA
CONSULTARE, MONITORIZAREăŞIăEVALUARE
Înăvedereaăelabor riiăPAS auăfostăconsultateăurm toareleădocumenteă:ăPRAI, PLAI SJ 20152020.
Înă ceeaă ceă priveşteă analiza mediului extern, au avut loc întâlniri şiă discu iiă cu:ă elevi, p rin i,
parteneri economici, parteneriă socialiă şiă educa ionali, cadre didactice aleă şcolii, directoriă deă şcoliă
generale, reprezentanțiăai comunit țiiălocale.
Pentru analiza mediului intern, auă fostă consultate:ă statisticiă anualeă aleă şcolii, statistici examen
bacalaureat, fişeădeăevaluare, testeădeăevaluareăini ial , portofoliile profesorilorăşiăaleăelevilor, rapoarte
ale responsabililor comisiilor metodice, fişeă de asisten eă aleă directoriloră şiă responsabililoră comisiiloră
metodice, programul Consiliului de administra ieăşiăalădirectorilorădeămonitorizareăaăactivit iiădinăşcoal ,
programulădeăformareăcontinu ăşiădezvoltareăprofesional ăaăpersonaluluiăşcolii, rezultateălaăolimpiadeăşiă
concursuriăşcolare, execu iaăbugetar .
Monitorizareaă iă evaluareaă laă nivelă operațională vaă realizat ă deă personalulă unit ții prin
responsabilii de arii curriculare, de comisii

iă grupuriă deă lucruă careă prină rapoarteleă loră furnizeaz

semestrial date statistice privindă derulareaă activit țiloră curenteă dină coal ă iă gradulă deă atingere al
rezultatelor iărealizarea indicatorilorăasumațiăîn PAS.
Monitorizarea de sistemă vaă fiă realizat ă deă membriiă echipeiă manageriale

iă de membri ai

Consiliului de administrație ală unit ții care anual informeaz ă Consiliulă profesoral privind gradul de
realizare al obiectivelor asumate asigurând premisele revizuirii anuale a PAS. Consiliul de
administrațieăeste cel care aprob ăschimb rileăpropuse.
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