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Partea I - Contextul
I.1 Misiunea şcolii
Identificarea, dezvoltarea, valorificarea şi promovarea calităţilor şi aptitudinilor
fiecărui elev pentru a fi capabil să se integreze într-o societate aflată în schimbare
permanentă;
Asigurarea serviciilor de educare şi instruire profesională din zona Câmpulung
Moldovenesc stimulând dezvoltarea carierei şi integrarea pe piaţa muncii.

I.2 Profilul şcolii
Coordonarea activităţii în învăţământul preuniversitar la nivelul comunei Moldoviţa
este asigurată de Liceul Tehnologic Vasile Cocea- şcoală cu personalitate juridică având un
număr în scădere de preşcolari şi elevi care îşi desăvârşesc formarea educaţională într-o școală
structură răspândită pe o rază de 15 km..
În aceste şcoli sunt cuprinşi în acest an şcolar 115 de preşcolari, 241 de elevi în
învăţământul primar, 229 de elevi în învăţământul gimnazial, 181 de elevi în învăţământul
liceal și 43 elevi în învăţământul liceal seral, în total 809 elevi care învaţă sub îndrumarea a
52 de cadre didactice.
Funcţia principală a şcolii noastre derivă din cerinţele contemporane ale societăţii
româneşti şi anume aceea de a dezvolta la elevi competenţe cheie ale UE. Aceste competenţe
cheie se pot forma numai printr-un învăţământ de calitate.
Liceul tehnologic „VASILE COCEA” Moldoviţa este situat în judeţul Suceava şi oferă
servicii educaţionale pentru tinerii din zona Câmpulung Moldovenesc şi din judeţ.
Liceul Tehnologic „VASILE COCEA” Moldoviţa cuprinde următoarele niveluri de
învăţământ:






învăţământ preşcolar;
învăţământ primar;
învăţământ gimnazial;
învăţământ liceal;
învăţământ liceal seral;
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În cadrul liceului avem următoarele specializări:
Liceu ruta directă:
- Resurse naturale şi protecţia mediului: - specializarea: Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii mediului
- Servicii: - specializarea: Tehnician în turism

-

Liceu seral:
Tehnic- specializarea: Tehnician proiectant produse finite din lemn

Structura pe nivel de pregătire şi pe profil o regăseşte în Anexa 1.
1.

Învăţământ preşcolar:
Grădiniţa cu Program Normal
MOLDOVIŢA
ARGEL km 11
PUTNA SECRIEŞ
Total elevi

2.

Număr
preşcolari
70
30
15
115

Procente

Număr elevi
39
13
52

Procente
75,00%
25,00%
100%

60,87%
26,08%
13,05%
100 %

Învăţământ primar:
Clasa pregătitoare
MOLDOVIŢA
ARGEL km 11
Total elevi
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Şcoala Generală cu clasele I-IV
MOLDOVIŢA
ARGEL
Total elevi

3.

Număr elevi
153
36
189

Procente
80,95%
19,05%
100%

Învăţământ gimnazial:
Şcoala Generală cu clasele V-VIII
MOLDOVIŢA
ARGEL
Total elevi
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Număr elevi
166
63
229

Procente
72,48%
27,52%
100%

4.

Liceu – filieră tehnologică:
PROFILUL
Resurse naturale şi protecţia mediului
Servicii
Total elevi

5.

Liceu – filieră tehnologică-seral:
PROFILUL
Tehnic
Total elevi

Număr elevi
88
93
181

Procente
48,61%
51,38%
100%

Număr elevi
43
43

Procente
100%
100%

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel
cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodică.
Datele relevante cu privire la personalul didactic, stadiul formarii şi programele de
formare in derulare sunt prezentate in Anexa 2.
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I.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2014-2015
Procentul de promovabilitate, la examenul de certificare a competenţelor profesionale
de 100%, iar la examenul de bacalaureat a fost de 52.43%.
Rata de succes la examenele naţionale pentru anul şcolar 2014-2015 este prezentată în
Anexa 3.
În ceea ce priveşte inserţia socio- profesionala a absolvenţilor ciclului liceal, datele
sunt următoarele:
- 45% continuă studiile la universităţi şi în şcoli postliceale;
- 17 % angajaţi;
- 17% nemonitorizaţi;
- 21 % şomeri.
Monitorizare absolvenţi liceu
Nr. total
absolvenţi
42
100 %

Nr. absolvenţi Nr. absolvenţi Nr. absolvenţi
angajaţi
care continuă nemonitorizaţi
studiile
7
17%

19
45%

Nr. absolvenţi
şomeri

7
17%

9
21%

Nr. absolvenţi
angajaţi
Nr. absolvenţi care
continuă studiile
Nr. absolvenţi
nem onitorizaţi
Nr. absolvenţi
şom eri

Oferta şcolară a fost elaborată ca răspuns al cererii de pe piaţa forţei de muncă şi
susţinută de Convenţiile de colaborare cu agenţii economici prezentaţi în Anexa 4.
Rezultate financiare:
În anul financiar 2015 şcoala noastră a beneficiat de un buget in suma de 2 700 mii
RON. Proiecţia de buget pentru anul financiar în curs este redată în Anexa 5.
. Situaţia reabilitării infrastructurii şcolare şi provenienţa fondurilor este prezentată în Anexa
6
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I.4 CONTEXTUL NAŢIONAL
Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este
documentul cadru pentru politicile în domeniul formării profesionale inițiale și continue considerate factori esențiali ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării.
Strategia formării profesionale propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să
ofere un răspuns relevant și rapid la cerințele economiei, într-o abordare pro-activă și prin
măsuri implementate în parteneriate variate.
Strategia formării profesionale din Romania este armonizată cu Strategia Europa
2020 cu privire la creştere inteligentă realizabilă prin investiţii majore în educaţie, cercetare şi
inovare sustenabilă, o creştere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi
reducerea sărăciei precum și o creștere durabilă, prin utilizarea eficientă a resurselor. Cele
şapte iniţiative emblematice definite prin strategie au o puternică conexiune - directă sau
indirectă - cu formarea profesională prin:
- Creştere inteligentă
1. Agenda digitală pentru Europa;
2. Uniunea de inovare;
3. Tineretul în mişcare;
- Creştere sustenabilă
4. Resurse eficiente pentru Europa;
5. Politici industriale pentru era globalizării;
- Crestere incluzivă
6. Agenda pentru noi deprinderi și ocupaţii;
7. Platforma Europeană împotriva sărăciei.
Strategia formării profesionale din România stabilește în acest context obiective
strategice pentru următorul deceniu, incluzând formarea profesională iniţială (IVET) și
formarea profesională continuă (CVET) - cu viziunea ca sistemele de formare profesională
să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră, inovative, accesibile și flexibile în raport cu situaţia din 2010.
Strategia Europa 2020 stabileşte ţinte specifice la nivel european pentru educaţie și
formare profesională în funcţie de evoluţia acestor indicatori în perioada de referinţă
relevantă, pe baza cărora fiecare stat membru și-a stabilit propriile ţinte:
Ţinta
Ţinta
Indicatori
Unitate
Perioada de referinţă
RO
EU
2005 2009 2010 2011 2012 2013
2020
2020
%
Rata de
20-64 ani 63.6
63.5
63.3
62.8 63.8
63.9
70
75
ocupare
Rata de
părăsire
18-24ani
19,6
16,6
18,4
17,5 17,4
17.3
11,3
10
timpurie a
școlii
Rata
cuprinderii în
11,4
16,8
18,1
20,4 21,8
22,8
26,7
40
învăţământ
30-34 ani
terţiar
Participare în
1,6
1,5
1,3
1,6
1,4
2
12
15
LLL
25-64 ani
Sursa: Eurostat, actualizare: 15/06/2014
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I.5 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL
În Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est pentru perioada 2014-2020 sunt
prevăzute urmatoarele elemente de ordin strategic:
Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere
economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale,
care să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale
României.
Priorităţi:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea
ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii,
conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est.
3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.
4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.
Ţinte vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:
Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o
parte dintre proiectele cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de
programare 2014-2020 vor putea fi finalizate până pe 30.06.2022.
1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel
regional şi de maxim 15% în mediul urban.
2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.
3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.
4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va
fi de minim 7%.
Contextul regional
În Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord - Est pentru perioada 2014-2020 sunt
prevăzute urmatoarele elemente de ordin strategic:
Obiectivul general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creştere
economică durabilă, favorabil creşterii competitivităţii economice şi incluziunii sociale, care
să conducă la o diminuare a decalajelor existente faţă de celelalte regiuni ale României.
Priorităţi:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin aplicarea de măsuri orientate către creşterea
ocupării, accesului la educaţie, instruire şi sănătate, promovarea incluziunii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne care să asigure creşterea accesibilităţii,
conectivităţii şi atractivităţii Regiunii Nord-Est.
3. Sprijinirea unei economii competitive şi a dezvoltării locale.
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4. Optimizarea utilizării şi protejarea resurselor şi patrimoniului natural.
Ţinte vizate pentru pentru prioritatea 1, orizontul 2022:
Ţintele şi indicatorii de monitorizare sunt prevăzuţi la nivelul anului 2022, întrucât o
parte dintre proiectele cofinanţate din fondurile comunitare aferente perioadei de
programare 2014-2020 vor putea fi finalizate până pe 30.06.2022.
1. Rata somajului în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de maxim 8% la nivel
regional şi de maxim 15% în mediul urban.
2. Rata ocupării în rândul tinerilor (15-24 ani) va fi de minim 35%.
3. Rata de părăsire timpurie a şcolii - maxim 12%.
4. Ponderea populaţiei ce participă la programe de formare profesională a adulţilor va
fi de minim 7%.

OBIECTIVE LOCALE
Programul de dezvoltare economică şi socială a comunei Moldovita îşi propune:
 accentuarea procesului de europenizare;
 crearea unui mediu favorabil de afaceri;
 valorificarea potenţialului turistic;
 promovarea unor politici coerente pentru valorificarea resurselor umane;
 protecţia mediului şi gospodărirea raţională a apelor.
La nivelul comunei Moldoviţa fenomenul de şomaj a cunoscut valori fluctuante ca
rezultat al dezechilibrelor economice şi sociale.
Nr.
crt
.

Ţintă

Denumirea obiectivului

1.

Adaptarea cerinţelor TVET la
cerinţele pieţei muncii şi nevoile
elevilor

2.

Creşterea ponderii populaţiei cu
grad ridicat de pregătire
/calificare din mediul rural
Prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii şi creşterea gradului de

- creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor în
2016;
- Elaborarea programelor şi stabilirea criteriilor de
evaluare pentru practica comasată şi discipline din
CDL în colaborare cu agenţii economici;
- Definirea unor competenţe din CDL care să
corespundă nevoilor productive ale agenţilor
economici;
- Stabilirea de parteneriate cu AJFOM în vederea
cunoaşterii pieţei muncii de către viitorii absolvenţi
.
Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de
pregătire /calificare (min. nivelul 3) din mediul rural
Prevenirea și reducerea abandonului scolar
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3.

4.

5.

6.

7.

includere a elevilor cu CES
(exemplu : minorităţi , etnii ,
copii abandonaţi , monoparentali,
bolnavi cronici , cu probleme de
comportament şi dizabilităţi ) în
Învăţământul Profesional şi
Tehnic
Dezvoltarea parteneriatului
Şcoală - Comunitatea Locală

Stimularea legăturii şcoală-comunitate: implicarea
elevilor şi a profesorilor în rezolvarea unei probleme
a comunităţii (de ex., protecţia mediului, campanii
de informare şi de educaţie, educaţie pentru
sănătate, revista şcolii etc.).

Dezvoltarea activităţii de
Creşterea ratei de tranziţie cu 0,5 % pe an la fiecare
mentorat în vederea creşterii ratei
nivel IPT
tranziţiei în IPT la nivel judeţean
- Realizarea unei pregătiri adaptata la contextul
social si economic actual
Sprijin pentru alegerea avizata a - Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul
traseului de formare profesionala ţărilor din Uniunea Europeană
-Dezvoltarea resurselor umane din sistemul ÎPT în
vederea asigurării calităţii în formare.

Iniţierea / dezvoltarea unor
şcoli/specializari cu profil
agromontan, cu arie de acţiune
acoperitoare pentru principalii
masivi muntoşi, având în vedere

-Dezvoltarea bazei materiale: ateliere şcoală şi
laboratoare – organizate şi dotate corespunzător, din
perspectiva pluriactivităţii, cu o componentă de
agroturism inclusă. ;
- Adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum
în dezvoltare locală (CDL) în funcţie de specificul
local, la toate calificările din cadrul rutei progresive
de profesionalizare relevante pentru;
- Completarea / adaptarea pregătirii la nivel
gimnazial din zonele montane având în vedere
noţiunile generale privind economia ruralului
montan - în cadrul orelor de educaţie tehnologică /
componenta de CDŞ;
-Programe de orientare şi consiliere profesională
adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan (elevi şi
părinţi, tineri), în parteneriat între instituţiile de
învăţământ, Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă, autorităţi locale, organizaţii
neguvernamentale (ONG) cu activităţi de
consultanţă şi instruire antreprenorială etc
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Partea a II -a ANALIZA NEVOILOR
II.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
II.1.1 ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC
Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate
Ca urmare a integrării României în UE, firmele din judeţ se confruntă cu o presiune
concurenţială sporită pentru a rezista pe piaţa internă şi pentru a valorifica oportunităţile
participării pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de capital străin vor fi atrase în judeţ.
Dincolo de avantajul conjunctural (care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut
al forţei de muncă, competitivitatea firmelor va fi condiţionată într-o măsură din ce în ce mai
mare de creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru
cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing, tehnici
de vânzare adecvate.
Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la dezvoltarea şi diversificarea
pieţei de servicii pentru afaceri (“business to business”): servicii de consultanţă, financiare,
comerciale etc., dar şi alte servicii pentru întreprinderi rezultate din externalizarea unor
activităţi auxiliare producţiei şi contractate cu firme specializate - de ex. de întreţinere şi
reparaţii (mentenanţă), service pentru produsele vândute etc.
Cercetarea – dezvoltarea
Unul dintre factorii ce potenţează competitivitatea este dezvoltarea sectorului de
cercetare-dezvoltare. Din păcate, legăturile sectorului de cercetare-dezvoltare cu mediul
economic sunt insuficient dezvoltate comparativ cu potenţialul şi nevoile de dezvoltare
economică a judeţului. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere este
necesară accelerarea procesului de transfer tehnologic.
Cercetarea din România este extrem de centralizată, în anul 2012, 51,3% din
numărul salariatilor şi 54,8% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în municipiul
Bucureşti şi judeţul Ilfov. La nivel regional, în judeţul Iaşi este concentrat cel mai mare număr
de salariaţi din activitatea de cercetare (73,9%), urmat la mare distanţă de judeţele Suceava
(11,1%), Bacău (8,9%), Neamţ (3,8%), Vaslui (2,0%) şi Botoşani (0,3%). Judeţul Iaşi
însumează 82,3% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la nivel regional. Judeţul
Suceava înregistrează 7,7% din totalul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare din regiune.
Industria
Industria suceveană a înregistrat, pe ansamblu, în anul 2013 o creştere faţă anul
2012, indicele producţiei industriale fiind de 110,2% iar indicele valoric ai cifrei de afaceri
pentru întreprinderile cu activitate principală de industrie pentru aceeaşi perioadă fiind de
120,5%
Ramurile industriale reprezentative din judeţul Suceava sunt:
- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, a cărei dezvoltare este în
strânsă corelaţie cu suprafaţa mare a fondului forestier existent;
- industria alimentară, dezvoltată în corelaţie directă cu agricultura judeţului, se
bazează pe prelucrarea produselor animaliere (carne, lapte) şi a produselor vegetale;
- industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţi comerciale care
produc maşini-unelte, scule, rulmenţi etc.;
- industria uşoară, reprezentată prin unităţi de confecţii, tricotaje şi încălţăminte.
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Agricultura
La 31 decembrie 2013, suprafaţa agricolă a judeţului însuma 16,4% din suprafaţa
agricolă totală a regiunii şi cca. 2,4% din suprafaţa agricolă a României (conf. INS, Anuarul
statistic 2013).
Judeţul Suceava contribuie cu 23,3 % la producţia agricolă de bunuri şi servicii
agricole realizată la nivel regional, având cea mai mare contribuţie în cadrul regiunii din
punct de vedere al valorii producţiei agricole realizate în 2013.
O caracteristică deosebită a regiunii şi a judeţului este relieful foarte variat şi
specificul montan, cu potenţial ridicat pentru creşterea animalelor, alternând cu suprafeţe
favorabile culturilor agricole.
Păşunile şi fâneţele ocupă o parte importantă din suprafaţa agricolă, creşterea
bovinelor fiind o activitate tradiţională a locuitorilor judeţului.
În anul 2013, producţia agricolă de bunuri şi servicii agricole a fost de 2.776.333 mii
lei, cu 12% mai mult faţă de anul 2012.
Structura producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole din anul 2013 a fost
următoarea: 58,8% din total a rezultat din producţia vegetală, 41,1% din producţia animală şi
0,1% din servicii agricole. Comparativ cu anul anterior s-au înregistrat următoarele modificări
în structura producţiei agricole de bunuri şi servicii agricole: a crescut ponderea în total a
producţiei vegetale (+3,6 %) şi a scăzut ponderea în total a producţiei animale (-3,5 %) și
ponderea serviciilor agricole ( -0,1 %).

Evoluţia repartiţiei terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Suceava, în
perioada 2009-2013 este prezentată în tabelul de mai jos:
Silvicultura
Suprafaţa ocupată de păduri reprezintă cca. 49,2 % din suprafaţa totală a judeţului
Suceava, respectiv 95,9 % din fondul forestier al judeţului Suceava. Fondul forestier
reprezintă totalitatea suprafeţelor pădurilor, terenurilor destinate împăduririi şi a suprafeţelor
care servesc nevoilor de cultură, producţie şi administraţie silvică.
Suprafaţa de fond forestier din judeţul Suceava, pe forme de proprietate, este redată
în tabelul 3.11.:
Tab
3.11.
Suprafaţa totală fond
Suprafaţa de pădure
Suprafaţă cu alte funcţii
forestier (ha)
(ha)
(ha)
Proprietate
Proprietate
Proprietate
Proprietate
Proprietate
Proprietate
de stat
particulară
de stat
particulară
de stat
particulară
281.500
155.208
272.868
149.695
8.632
5.513
(Sursa: I.T.R.S.V. Suceava)
În anul 2013 fondul forestier din judeţ a însumat 436,7 mii ha şi a avut următoarea
structură: 96,8% păduri şi 3,2% alte terenuri.
Vegetatia silvică a favorizat şi dezvoltarea unei variate şi bogate faune de animale
salbatice pentru vânat.
O sursă de venituri, foarte puţin exploatată în prezent, o constituie fructele de pădure,
ciupercile şi flora specifică (plantele medicinale) – resurse valoroase pentru industria
cosmetică şi farmaceutică, alimentară etc.
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Suprafaţa acoperită cu păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră din judeţul
Suceava reprezintă 36,7% din suprafaţa forestieră a regiunii şi 6,7% din suprafaţa forestieră
a ţării.
În tabelul 3.12. este prezentată evoluţia suprafeţelor de teren împădurite din judeţul
Suceava, în perioada 2009- 2013:
Tab
3.12.
Suprafeţe împădurite (ha)
2009
2010
2011
2012
2013
1.178
1.811
2.006
1.843
1.883
(Sursa: I.T.R.S.V. Suceava)
Suprafaţa împădurită în anul 2013 a fost de 1883, ha, cu 40 ha mai mare față de anul
2012.
Volumul de lemn recoltat în anul 2013 din judeţul Suceava reprezintă 48,7% din
volumul de lemn recoltat din regiunea NE şi 13,6% din volumul de lemn recoltat la nivel
naţional.
Turismul
Judeţul Suceava dispune de un potenţial turistic foarte ridicat, prin resursele
naturale, patrimoniul cultural şi arhitectural, staţiunile turistice renumite, dar şi de rezerve
neexploatate suficient din cauza infrastructurii şi dotării tehnice necorespunzătoare.
Specificul judeţului oferă condiţii deosebite pentru turismul balnear, montan şi
agroturism. Agroturismul, beneficiază în mod deosebit de potenţialul gospodăriilor rurale, cu
precădere în zona montană.
În anul 2013, numărul total al structurilor de primire turistică a fost de 296 unităţi,
înregistrându-se o creştere cu 10,9% comparativ cu anul 2011.
Numărul structurilor de primire turistică din judeţul Suceava în anul 2013, reprezentau
4,7% din totalul unităţilor de primire turistică existente la nivel naţional, judeţul Suceava
deţinând locul 3 pe ţară din punct de vedere al numărului de unităţi de primire turistică, după
judeţele Constanţa, Braşov.
Din totalul structurilor de primire turistică înregistrate la nivelul regiunii Nord - Est,
40,7% îşi desfăşoară activitatea în judeţul Suceava.
Indicii de utilizare netă

%

22,8

22,6

21,8

Durata medie a şederii

zile

2,4

2,5

2,4

Cea mai mare capacitate de cazare turistică în anul 2013 au deţinut-o hotelurile
(41,0%), urmate de pensiunile agroturistice (25,7%), pensiunile turistice (17,9%), vilele
turistice (3,0%) şi celelalte structuri cu 12,4%.
Pe categorii de clasificare, în anul 2013, 44,0% din numărul total de locuri au fost în
structuri de cazare de 3 stele, 33,2% în structuri de cazare de 2 stele, 20,3% în structuri de
cazare de 4 stele, 2,0% în structuri de cazare de o stea şi 0,5% în structuri de cazare de 5
stele.
Din totalul turiştilor străini înregistraţi în cursul anului 2013, 91,9% provin din Europa
(din acestia 86,5% apartin ţărilelor Uniunii Europene).
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In cadrul Uniunii Europene, ponderea cea mai mare au înregistrat-o turiştii sosiţi din
Germania (21,7%), fiind urmaţi de turiştii din Spania (16,7%), Austria (11,6%), Italia (10,6%),
Franţa (9,9%), Polonia (9,9%), Olanda (4,0%), Regatul Unit (3,0%).
Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan
Zona montană acoperă o suprafaţă însemnată din teritoriul judeţului. Gospodăriile
ţărăneşti care ocupă zonele montane sunt localizate în grade diferite de dispersie teritorială.
Dezvoltarea economică în spaţiul rural montan, iar în zonele izolate chiar supravieţuirea
civilizaţiei rurale, depind decisiv de dezvoltarea şi valorificarea superioară a resursele oferite
de agricultura montană şi a altor resurse specifice zonei, într-un concept de pluriactivitate.
Conceptul de dezvoltarea durabilă aplicat ruralului montan include modernizarea
activităţilor agricole în paralel cu conservarea bunelor practici în raport cu mediul, relansarea
creşterii animalelor şi a îndeletnicirilor tradiţionale, promovarea agriculturii şi a produselor
ecologice, diversificarea activităţilor economice în spaţiul rural fără afectarea patrimoniului
natural, istoric şi cultural.
În ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în comparaţie cu câmpia,
specificul montan oferă un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi în particular pentru
dezvoltarea agriculturii ecologice şi a agroturismului în spaţiul rural, condiţionat de
valorificarea superioară a următoarelor atuuri:
 suprafeţele de păşuni şi fâneţe (păşuni 26,0%, fâneţe 21,3% din suprafaţa
agricolă a judeţului), favorabile creşterii animalelor – activitate tradiţională a locuitorilor din
unele zone ale judeţului;
 calitatea bună a mediului, conservarea unor practici agricole “blânde” – fără
chimizare sau cu chimizare redusă permit obţinerea unor produse ecologice cu valoare
biologică ridicată;
 peisaje naturale valoroase, rezervaţii naturale, patrimoniul istoric şi cultural bogat;
 facilităţile şi interesul în creştere pentru agroturism;
 capitalul uman (bătrânii păstrători de tradiţie; tinerii – moştenitori ai zestrei
tradiţionale şi deschişi spre nou);
 gastronomia specifică apreciată;
 experienţa şi iniţiativele unor organizaţii active în domeniul turismului din judeţ.
Se constată o serie de probleme specifice mediului montan, din care:
 degradarea terenurilor agricole montane, sălbăticirea pajiştilor şi a
fâneţelor – riscă să devină ireversibile: “fragilitatea muntelui”;
 condiţii socio-economice precare; şomaj, combinat cu calitate redusă a
ocupării (agricultură de subzistenţă) cu tendinţă de agravare;
 depopularea munţilor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării;
 îmbătrânirea populaţiei;
 imens potenţial economic nevalorificat / insuficient în raport cu
potenţialul pieţei (în creştere) pentru produse ecologice şi biologice, agroturism
etc.
În raport cu problematica analizată, principalele neajunsuri constatate în cadrul
sistemului de educaţie şi formare profesională sunt:
 interes mai scăzut al tinerilor pentru formare profesională şi carieră în agricultură;
 gradul redus de acoperire teritorială a ofertei de educaţie şi formare profesională
(iniţială şi continuă) în ruralul montan;
 absenţa unei pregătiri generale privind economia ruralului montan – considerată
a fi necesară încă din gimnaziu (în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de
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curriculum la decizia şcolii - CDŞ), atât ca bază de pregătire pre - vocaţională, cât şi din
perspectiva celor care nu continuă studiile şi rămân în gospodării;
 baza materială deficitară a şcolilor din domeniu (fermă didactică, echipamente
etc.);
 formarea profesională a cadrelor didactice - marcată preponderent de cunoştinţe
pentru agricultura de câmp - deficitară şi neactualizată în privinţa competenţelor specifice
agriculturii şi dezvoltării durabile in zonele de munte.
Un răspuns adecvat la problematica dezvoltării ruralului montan, din perspectiva
educaţiei şi formării profesionale, implică nevoia unui program coerent de măsuri pe
următoarele direcţii prioritare:
 consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de
planificare strategică în ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor reprezentative
pentru ruralul montan;
 introducerea în documentele de planificare strategică în ÎPT a unei secţiuni
distincte pentru problematica ruralului montan, având în vedere:
 planul locale de acţiune (PLAI);
 planurile de acţiune (PAS) la nivelul şcolilor din ÎPT cu ofertă de formare în
agricultură cu specific montan.
 iniţierea / dezvoltarea unor şcoli cu profil agromontan, cu arie de acţiune
acoperitoare pentru principalii masivi muntoşi, având în vedere:
 dezvoltarea bazei materiale: ferma didactică, ateliere şcoală şi laboratoare –
organizate şi dotate corespunzător, din perspectiva agriculturii montane cu o
componentă de agroturism inclusă.
 programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru
adecvarea competenţelor specifice agriculturii montane;
 adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) în
funcţie de specificul local, la toate calificările din cadrul rutei progresive de profesionalizare
relevante pentru agricultura montană;
 completarea / adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane având în
vedere noţiunile generale privind economia ruralului montan - în cadrul orelor de educaţie
tehnologică / componenta de CDŞ;
 programe de orientare şi consiliere profesională adaptate grupurilor ţintă din
ruralul montan (elevi şi părinţi, tineri agricultori), în parteneriat între instituţiile de învăţământ,
Direcţia Judeţeană pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de Consultanţă
Agricolă, autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale (ONG) cu activităţi de consultanţă şi
instruire în agricultură etc.

II.1.2 CONCLUZII DIN ANALIZA MEDIULUI ECONOMIC. IMPLICAŢII PENTRU ÎPT
Ritmul de creştere economică, reflectat în dinamica PIB şi a productivităţii muncii, pe
de o parte și procesul de integrare europeană pe de altă parte, aduc noi provocări pentru
ănvățământul profesional și tehnic.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu
nevoile pieţei muncii - ponderea mare a serviciilor, diversitatea activităţilor industriale,
importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.
Dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice
IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:
asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;
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consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe
specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.);
promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Pentru schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine
şi cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere:
 formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii, calitate, design,
marketing, tehnici de vânzare;
 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe combinate,
de exemplu: tehnice şi comerciale/economice, tehnice - artistice – IT (design, grafică,
publicitate, pagini web) etc.;
 formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile.
Concluzii desprinse din analiza indicatorilor economici.
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT

Ritmul susţinut de creştere
economică din ultimii ani,
reflectat în dinamica PIB şi
a productivităţii muncii.
Provocări induse de
procesul de integrare
europeană.
Dinamica investiţiilor brute
şi a investiţiilor străine.

Noi oportunităţi şi provocări pentru sistemul de educaţie şi
formare profesională, din perspectiva contribuţiei la formarea
resurselor umane necesare creşterii competitivităţii economice
regionale.
Formarea unor competenţe adecvate pentru: noile tehnologii,
calitate, design, marketing, tehnici de vânzare.
Colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun
competenţe combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale /
economice, tehnice - artistice – IT.
Formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu
întreprinderile.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura
ofertei (proporţional cu nevoile pieţei muncii) ponderea crescută
a sectoarelor economice în dezvoltare, diversitatea activităţilor
industriale, şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.

Tendinţa de creştere a
ponderii unor sectoare
economice, în paralel cu
scăderea ponderii altor
sectoare în formarea PIB.
Modificări structurale din
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională
economie evidenţiate prin
iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională.
modificări ale ponderilor
Competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită
sectoarelor şi activităţilor
(inclusiv intersectorială) a forţei de muncă.
economiei naţionale la
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
formarea PIB şi VAB.
Ponderea crescândă a Adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru
IMM.
diverse.
Asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice
generale solide.
Consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu
competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe
antreprenoriale, tehnici de vânzări, marketing etc.).
Adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Dezvoltarea parteneriatul şcoală-agenţi economici.
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Respectarea cerinţelor de
mediu pe baza
standardelor UE.
Ponderea mare a zonei
montane şi premontane în
suprafaţa judeţului.

Dezvoltarea competenţelor de mediu, ca parte din pregătirea
tehnică generală.
Programe de informare, consiliere şi instruire adaptate
grupurilor ţintă din ruralul montan.
(sursa:PLAI SUCEAVA 2015-2020)

II.1.3 PIAŢA MUNCII
CONCLUZII DIN ANALIZA PIEŢEI MUNCII
Principalele constatări desprinse din informaţiile din AMIGO la nivel regional
Populaţia activă, populaţia ocupată:
Tendinţa de scădere la nivel regional a populaţiei active şi mai ales a populaţiei
ocupate, cu disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale:
 Reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate: mult mai mare în cazul
femeilor decât în cazul bărbaţilor.
 Populaţia activă şi populaţia ocupată au crescut în mediul urban, dar au scăzut
semnificativ în rural.
Rata de activitate şi rata de ocupare:
Tendinţa de scădere a ratei de activitate şi mai ales a ratei de ocupare la nivel
regional, cu disparităţi majore pe sexe şi medii rezidenţiale.
Se desprinde un fenomen îngrijorător al subocupării care afectează în mod deosebit
populaţia feminină din mediu rural, combinat cu o calitate redusă a ocupării în mediul rural (în
condiţiile unei ocupări paupere, de subzistenţă, în agricultură).
Şomajul (BIM):
În scădere, faţă de anii anteriori, rata şomajului se menţine mai ridicată decât la
nivel naţional având următoarele aspecte:
rata şomajului mai ridicată în mediul rural, sensibil mai mare faţă de rata
şomajului rural la nivel naţional;
şomajul puţin mai mare în cazul bărbaţilor;
şomajul ridicat al tinerilor (15-24 ani).
Ocuparea şi şomajul pe niveluri de educaţie
Riscul de şomaj creşte şi şansele de ocupare se reduc cu cât nivelul de
educaţie este mai scăzut. Rata şomajului regional pentru persoanele cu nivel scăzut de
educaţie este dublă decât la nivel naţional. În Regiunea Nord - Est şansele de ocupare sunt
mult mai reduse decât la nivel naţional pentru persoanele cu nivel scăzut de pregătire (cu cel
mult învăţământ gimnazial). La nivel regional rata de ocupare a femeilor cu nivel scăzut
de educaţie este de două ori mai mică decât a bărbaţilor.
Tendinţa de creştere a ponderii în ocupare a populaţiei cu studii superioare şi a
celor cu nivel de pregătire liceal şi de scădere semnificativă a ponderii cu nivel de scăzut
de pregătire (cel mult gimnazial).
Nivelul general de instruire al populaţiei ocupate din regiune este mai scăzut
decât media pe ţară.
Concluzii din analiza principalilor indicatori din Balanţa Forţei de Muncă (BFM)
Rata de ocupare a resurselor de muncă (conf. BFM)
Tendinţa de scădere a ratei de activitate şi a ratei de ocupare a populaţiei civile -
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similar cu AMIGO.
Rata de ocupare mai redusă pentru populaţia feminină faţă de cea masculină.
Şomerii înregistraţi în evidenţele AJOFM:
Rata şomajului (şomeri înregistraţi) în scădere.
Tendinţă generală descrescătoare a şomajului în prezent (similar cu AMIGO).
Rata şomajului înregistrat mai mare în cazul bărbaţilor (similar cu AMIGO).
Concluzii din analiza structurii populaţiei ocupate civile
Se constată în ultimii ani tendinţa de scădere a numărului şi ponderii populaţiei
ocupate (civile) în industrie şi agricultură, în paralel cu creşterea în servicii şi în
administraţie.
Serviciile:
Primul loc în ierarhia ocupării la nivel judeţean.
Creştere constantă în ultimii ani atât în cifre absolute cât şi ca pondere a ocupării în
toate activităţile din cadrul sectorului.
Industria:
În scădere, ponderea populaţiei ocupate în industrie este mai mică decât media
naţională.
Agricultura:
Scădere constantă în ultimii ani.
Construcţiile:
Pondere puţin mai mică decât media naţională - tendinţă de creștere.
Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante
înregistrate la AJOFM
Învăţământul profesional şi liceal tehnologic:
Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă: mecanică, industrie
textilă şi pielărie, comerţ, construcţii, fabricarea produselor din lemn, electric,
electromecanică, industrie alimentară.
Domenii cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorţie pe piaţa muncii: comerţ,
construcţii, turism şi alimentaţie – locuri de muncă în creştere, şomaj în scădere, balanţă
locuri de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare.
Fabricarea produselor din lemn cunoaşte evoluţii contradictorii la nivel judeţean,
prin creşterea locurilor de muncă în paralel cu creşterea şomajului.
Dinamica pozitivă a ocupaţiilor relevante pentru profilul servicii cu tendinţă de
creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri, balanţă favorabilă
locuri de muncă-şomeri sau cu tendinţă de echilibrare.
Şcoala postliceală:
Domeniile economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică, informatică –
dinamică pozitivă la nivel judeţean: tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu
scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă - şomeri.
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IMPLICAŢIILE PENTRU ÎPT
Concluzii
Scăderea ratei de
ocupare, rata şomajului
peste media la nivel
naţional, şomajul ridicat
al tinerilor şi şomajul de
lungă durată

Participarea scăzută a
forţei de muncă în
programe de formare
continuă

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

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane, IPT
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei
muncii.
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor.
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din
perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi.
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de
muncă, în special în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care
nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei
de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea
socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a
managementului şcolar.
Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi pentru:
- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi
competenţe pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi
organizaţionale din întreprinderi;
- adecvarea calificării cu locul de muncă;
- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;
- recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a
competenţelor dobândite pe cale formală şi informală;
- diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor
ţintă: ex. programe de formare la distanţă, consultanţă etc.
Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate
şcolară (PAS).
Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între oferta IPT şi nevoile
de calificare.
Identificarea domeniilor şi pofilelor de formare profesională iniţială
prioritare pentru dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi pofilelor de formare profesională
iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2020.
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări profesionale,
grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte nevoile de forţă de
muncă în creştere în anumite sectoare/activităţi ale economiei
naţionale.(descrie in termeni de CAEN sau COR).
Identificarea unor priorităţi strategice sectoriale pentru agricultură şi
dezvoltarea rurală:
- diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura
ecologică, promovarea agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale,
valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi dezvoltarea
serviciilor.
- implicarea în programe de formare continuă pe două componente:

formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive;

reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre
alte activităţi.
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Decalaje privind nivelul
de educaţie în mediul
rural faţă de urban

Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului
rural.
Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate.
Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul
rural şi din categorii defavorizate economic şi social.
(sursa:PLAI SUCEAVA 2015-2020)

II.1.3.DATE DEMOGRAFICE
Contextul demografic este prezentat detaliat şi analizat în capitolul 2, din
perspectiva implicaţiilor pentru ÎPT cu privire la structura şi evoluţia populaţiei pe grupe de
vârstă, medii de rezidenţă şi sex, structura etnică, fenomenul migraţiei. Pentru orizontul de
planificare 2025, cele mai severe concluzii rezultate din prognozele INS, sunt în legătură cu
declinul demografic general, accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri semnificative
pentru populaţia de vârstă şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei (v. cap.2.2).
Reduceri semnificative sunt prognozate pentru grupa de vârstă 0-14 ani– scădere cu 18 %
la nivel judeţean pentru perioada 2005-2025.
În tab. 5.2. este prezentată analiza evoluţiei populaţiei şcolarizate pe nivelurile de
educaţie.
Din datele prezentate în tabelul 5.1. rezultă că în anul şcolar 2014-2015 populaţia
şcolarizată reprezintă 92,5 % faţă de cea şcolarizată în anul şcolar 2009-2010, înregistrând o
scădere față de anul școlar 2013/2014 cu 6,6%.
Din analiza datelor din tabelul 5.1. şi a graficului din fig. 5.1. se constată:

populaţia şcolarizată în preşcolar înregistrează o scădere semnificativă
(18,3%) comparativ cu anul şcolar 2009-2010;

populaţia şcolarizată în primar a crescut cu 4,8% şi cea din gimnaziu a
scăzut cu 9,7%;

la nivel liceal populaţia şcolară a scăzut cu 12,6%, iar la învăţământul
profesional a început să crească, ca urmare a existenței școlii profesionale de 2 ani,
după clasa a IX – a liceu și a școlii profesionale de 3 ani, după clasa a VIII-a;

învăţământul postliceal, înregistrează o creştere accentuată (de 2,6
ori) faţă de anul şcolar 2009-2010, ca urmare a scăderii promovabilităţii la examenul
de bacalaureat, absolvenţii de liceu putând urma această formă de şcolarizare, fără
diplomă de bacalaureat;

pe total, se constată o scădere de 7,5 % a populaţiei şcolare, faţă de
anul şcolar 2009/2010.
Tab.
5.2.
An şcolar
Evoluţie
Nr.
Niveluri de
(%)
2009/
2010/
2011/
2012/
2013/
2014/
crt.
educaţie
2015/2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
81,7
1 Preşcolar
25594
25444
24693
20868
20814
20924
104,8
2 Primar
33953
32624
32030
35625
35743
35580
90,3
3 Gimnazial
35425
34153
33082
33086
32654
31976
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87,4
Liceal
32250
34217
35791
31852
30328
28186
Învăţământ
63,9
5
4507
1929
438
1424
1820
2882
profesional
258,6
6 Postliceal/maiştri
1377
1877
2411
2980
3483
3561
Total
133106 130244 128445 125835 131793 123109
92,5
Fig.5.1. Evoluţia populaţiei şcolarizate (Sursa: INS şi Anuarul Statistic al Judeţului Suceava)
4

Analizând evoluţia acestui indicator, din fig. 5.1. constatăm că există tendinţă de
scădere a populaţiei şcolarizate, ca urmare a scăderii natalităţii şi a migraţiei în ţările
europene.

II.1.4 CEREREA DE COMPETENŢE
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin
dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată. Proiecţia în structură de
ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia că este puţin probabil să se
producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative faţă de anul 2009.
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP din
LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre rata
de ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni. Apoi,
ratele de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la ponderea populaţiei de
55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi compararea acesteia cu
ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a regiunii din care face parte
judeţul.
Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea
cererii potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă. Se observă faptul că – la nivel
naţional - în fiecare an de prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potenţiale
rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi
modificarea cererii potenţiale faţă de anul anterior este explicată de existenţa unor locuri de
muncă disponibile. Estimarea dinamicii acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi
agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru
ocuparea tinerilor absolvenţi sau a inactivilor, respectiv a şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza
că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au loc reduceri ale ratei şomajului,
putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile pentru absolvenţii din
diferite domenii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic.
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Est în ocupaţii relevante pentru ÎPT
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Prognoze
120494 119959 117817 117364 116747 116074 115354 114590 113790
ale cererii 1209958
5
0
9
5
1
5
0
9
4
potenţiale
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Prognoze
ale cererii
înlocuite

23933

23833

23727

23300

23210

23087

22953

22809

22657

22498

Prognoze
122877 122331 120147 119685 119055 118369 117634 116856 116040
ale cererii 1233891
8
7
9
5
7
8
9
6
1
agregate
Prognoze ale cererii pentru judeţul Suceava
(nr. persoane)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Prognoze
ale cererii 290042 288831 287538 282368 281274 279783 278159 276419 274576 272643
potenţiale
Prognoze
ale cererii
5236
5214
5190
5097
5077
5050
5021
4990
4956
4922
înlocuite
Prognoze
ale cererii 295277 294045 292729 287465 286351 284833 283180 281409 279533 277565
agregate
Proiecţia cererii de formare profesională la nivel regional şi judeţean – scenariul
moderat
Deoarece datele avute la dispoziţie au permis realizarea proiecţiilor doar în intersecţia
subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare
pe diviziuni s-a utilizat structura pe ocupaţii şi activităţi economice din Recensământul din
anul 2002. Presupunând că structura populaţiei ocupate pe diviziuni în cadrul industriei
prelucrătoare nu s-a modificat de la data ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la
rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă pe subgrupe majore de ocupaţii şi secţiuni
CAEN.
În continuare, evoluţia cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale
învăţământului profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuţia cererii de forţă
de muncă în următoarea structură matriceală, ca intersecţie dintre structura pe grupe ocupaţii
şi structura pe activităţi CAEN. Pentru domeniul Agricultură evoluţia cererii de formare
profesională a ţinut cont de numărul de salariaţi din acest sector economic.
Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii NORD EST

PROGNOZE ALE CERERII
AGREGATE - REGIUNEA NORD-EST
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Total

Calificări
specifice
nivelului 4 de
calificare

Calificări specifice
nivelului 3 de
calificare

2011
2012
2013
2014
2015
Anul
2016
2017
2018
2019
2020
Ponderea din cererea pieţei muncii pentru
calificări de nivel 3 şi 4 în 2017
Pondere nivel 4 pentru continuarea
studiilor în învăţământ superior în 2017
(asigurarea benchmark european)
Ponderi nivel 3 şi 4 în oferta educaţională a
IPT - ieşiri în 2017

1233891
1228778
1223317
1201479
1196855
1190557
1183698
1176349
1168566
1160401

160772
160101
159384
156518
155912
155085
154185
153221
152199
151128

1073119
1068677
1063933
1044961
1040944
1035472
1029513
1023128
1016367
1009274

13%

87%

27%

40%

60%

Notă: Ponderea de 27% a nivelului 4 pentru continuarea studiilor în învăţământ
superior în 2017 este conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea
absolvenţilor de învăţământ terţiar în 2020.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 50%.
În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 60% se recomandă să fie pentru calificări de
nivel 4 iar 40% pentru calificări de nivel 3.
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II.1.5. Parteneri actuali şi potenţiali
Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa desfăşoară activităţi de
parteneriat, vizând două niveluri:
 Parteneriate cu agenţii economici – Convenţii de colaborare (Anexa 5).


Parteneriate cu alte instituţii sau organizaţii: IŞJ, CCD, Primărie, Consiliul Local,
AJOFM, Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică ş.a.
Pentru anul şcolar 2014-2015 activităţile în parteneriat sunt descrise şi planificate în
Planul operaţional, document inclus în PAS.
II.1.6. Activităţile celorlalte şcoli din judeţ
Cele prezentate fac referire doar la profilurile specifice Liceului Tehnologic„Vasile

Cocea” Moldoviţa:
1. Servicii:


coordonator metodologic: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava
2. Turism şi alimentaţie:



coordonator metodologic: Colegiul Economic „Dimitrie Cantemier” Suceava
3. Resurse naturale şi protecţia mediului:



coordonator metodologic: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
4. Fabricarea produselor din lemn:



coordonator metodologic: Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava
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II.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN

II.2.1. Predarea şi învăţarea
Una din laturile esenţiale ale şcolii o reprezintă procesul de predare-învăţare în urma
căruia elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi conturează personalitatea
pentru viaţă. Majoritatea absolvenţilor se adaptează uşor la schimbările apărute pe piaţa
muncii interne şi externe.
Condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea unui proces de învăţământ
de calitate, care să asigure elevilor cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia să se
dezvolte inteligenţa generală şi

tehnică şi

să se formeze calificări temeinice pentru

specializarea aleasă.
Priorităţile Liceului Tehnologic „Vasile Cocea” Moldoviţa în ceea ce priveşte procesul
de învăţământ sunt:
-

învăţarea centrată pe elev; metodele centrate pe elev implică individul în
evaluarea eficacităţii procesului lor de învăţare şi în stabilirea obiectivelor pentru
dezvoltarea viitoare; Toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate
pentru a promova şi a încuraja învăţarea centrată pe elev. Rolul profesorului în
şcoala noastră este de a coordona învăţarea de a-i învăţa pe elevi să înţeleagă
modul în care învaţă. Elevul trebuie să descopere singur şi să facă singur legături.
Elevul este îndrumat să-şi identifice punctele forte şi dificultăţile şi să-şi planifice
învăţatul, să fie deci responsabil de propria lui educaţie.

-

adaptarea activităţilor de predare-învăţare în vederea promovării incluziunii
elevilor care înregistrează probleme de adaptare la grupul din care fac parte, copii
care provin din familii dezorganizate, monoparentale sau plecaţi în străinătate;

-

modernizarea actului educaţional, ca rezultat al utilizării constante a metodelor
activ-participative în cadrul procesului de predare-învăţare;

-

elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate,
adaptate pe niveluri de dificultate;

- utilizarea sistemului AEL ;
- realizarea de exemple de bună practică la nivelul tuturor catedrelor;
-

desfăşurarea de activităţi interdisciplinare utilizând metode active,

-

lărgirea domeniului educaţional prin derularea de activiţăţi cu caracter educativ;
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-

îmbunătăţirea predării, învăţării şi a rezultatelor procedurile prin revizuirea
programelor; programele pentru disciplinele opţionale, ţinând cont de evoluţia
tehnicii, sunt revizuite anual; sunt adaptate la nivelul fiecărei clase, profesorii
alegând modalităţile cele mai eficiente în funcţie de stilurile de învăţare ale
elevilor şi de baza tehnico - materială. Pentru CDŞ, sunt alese cursurile agreate de
elevi, în concordanţă cu cerinţele agenţilor economici şi comunităţii locale. CDLurile sunt elaborate pornind de la cerinţele agenţilor economici cu care şcoala are
încheiate convenţii de colaborare.

Obţinerea informaţiilor privind procesul de predare învăţare a fost posibilă pe baza
analizei făcute de fiecare catedră, a chestionarelor date la clase la fiecare nivel. În cadrul
catedrelor s-au constituit echipe de evaluare a activităţilor şi rezultatelor la învăţătură şi s-au
întocmit rapoarte.
În urma colectării informaţiilor, prelucrării şi analizării datelor s-au constatat:

PUNCTE TARI :
 Profesorii dovedesc o bună cunoaştere a currriculum–ului şi îşi stabilesc strategiile de
predare-învăţare în funcţie de standardele de pregătire profesională, de specificul
fiecărui colectiv de elevi ( atitudini, grad de motivare, interese ), de rezultatele la
testele predictive, de progresul elevilor;
 A crescut numărul profesorilor care au adoptat strategii didactice în scopul învăţării
centrate pe elev;
 Prin metodele de evaluare folosite s-a urmărit promovarea egalităţii şanselor, evitarea
unor atitudini discriminatorii;
 Relaţiile de lucru stabilite cu elevii sunt eficiente, prin activităţile de învăţare s-a
urmărit nu numai facilitarea comunicării profesor-elev, ci şi a comunicării elev – elev
şi dezvoltarea capacităţii de lucru în echipă;
 La orele de instruire practică şi la cele de specialitate s-au manifestat preocupări de a
dezvolta la elevi abilităţi practice, spirit economic;
 Cooptarea activă a elevilor în activităţile şi deciziile de interes şcolar ( întâlniri cu
consiliile claselor, dezbateri, întocmirea unor portofolii de prezentare a claselor);
 Elevii au un comportament civilizat, cunosc şi aplică regulile de comunicare în cadrul
activităţilor de învăţare;
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 Interesul cadrelor didactice pentru perfectionare continuă, susţinerea de grade
didactice, participarea la cursuri de formare, participare la simpozioane.

PUNCTE SLABE :
 Există o dificultate în realizarea performanţelor şcolare la disciplinele care au alocate
un număr mic de ore în planul de învăţământ;
 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută;.
 Nu există o strategie coerentă la nivelul tuturor catedrelor pentru stabilirea lacunelor
elevilor şi ameliorarea lor;
 Slaba preocupare pentru monitorizarea permanentă de către diriginţi şi învăţători a
progreselor / regreselor de elevi şi analiza acestora în Consiliul clasei, în Consiliul
pentru curriculum sau în cadrul Consiliului profesoral;
 Proiectarea şi desfăşurarea activităţilor didactice trebuie să pună mai mare accent pe
activităţi diferenţiate şi individuale, pe sarcini recuperatorii pentru elevii cu rezultate
slabe şi mediocre;
 Programele de recuperare sau de pregătire suplimentară se realizează cu dificultate din
cauza orarului încărcat al şcolii;

MĂSURI :
 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi
mici;
 Adaptarea curriculară;
 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de
învăţare pe baza testelor iniţiale;
 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică metode moderne de învătare;
 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor;
 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare - învăţare;
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina
creşterea motivaţiei învăţării;
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire
iniţială mai bună;
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 Implicarea unui număr mai mare de părinţi în activităţile şcolii, în vederea scăderii
absenteismului.
II.2.2. Materiale şi resurse didactice
Puncte tari
 Existenţa la biblioteca şcolii a unui număr mare de volume (33.720 volume);
 Existenţa sălii de lectură a bibliotecii;
 Existenţa unor cabinete (română, franceză, engleză, matematică, istorie-geografie,
biologie) – dotate cu material didactic confecţionat de elevi şi cadre didactice;
 Existenţa unui cabinet de informatică modern;
 Existenţa unei săli de desfăşurare a orelor de educaţie fizică, realizată din fonduri
extraşcolare;
 Existenţa „Ludotecii”;
 Realizarea unor panouri tematice şi informative ;
 Dotarea şcolilor cu mobilier şcolar nou în proporţie de 90 %;
 Dotarea cabinetelor cu planşe prin Programul guvernamental pentru învăţământul
rural;
 Dotarea cabinetul de limba franceză cu materiale informative de specialitate obţinute
ca urmare a unei colaborări cu o asociaţie franco-română;
 Atelier de prelucrare manuală a lemnului.
Puncte slabe
 Lipsa unui cabinet medical;
 Inexistenţa unui cabinet specializat în Resurse naturale şi protecţia mediului.
II.2.3. Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor
PRIORITATEA NR. 1
Dezvoltarea capacităţilor de orientare şcolară şi profesională a elevilor.

OBIECTIV STRATEGIC:
Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente
specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi
valorificarea fiecărei discipline şcolare în această direcţie.
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Într-o lume în continuă schimbare, situaţiile în care tinerii au probleme cresc foarte
rapid, obligând societatea să caute şi să găsească soluţii.
Factorii care determină aceste probleme trebuie luaţi foarte serios în atenţie şi ei ar trebui
să marcheze exprimarea obiectivelor consilierii vocaţionale a elevilor.

Consilierea în orientarea şcolară şi profesională presupune:
- analizarea caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei;
personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi;
- estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre
aspiraţii, interese şi posibilităţi;
- corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii.
În vederea oferirii unor oportunităţi multiple de alegere a profesiilor cerute pe piaţa
muncii, unitatea noastră şcolară, dispune de un colectiv de cadre didactice specializat şi
profesionist.
Consilierea vocaţională a elevilor este realizată de profesorii diriginţi în colaborare cu
psihopedagogul şcolii, cu consilierul educativ al şcolii, cu reprezentanţi ai unor instituţii şi
organizaţii partenere şi agenţii economici unde elevii realizează pregătirea practică. După cum
se ştie şi părinţii au un rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor copii.
PUNCTE TARI:


continuitatea în consiliere a elevilor de către profesorii diriginţi;



existenţa unui cabinet de consiliere şi orientare şcolară;



elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte – elev ;



existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi instituţiile locale: C.J.R.A.E.
Suceava, Poliţie, Consiliul local, Biserică, cu programe ce vizează consilierea şi
orientarea elevilor privind cariera şi integrarea acestora într-o societate în continuă
transformare;



părinţii consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de colaborarea
realizată cu echipa managerială, diriginţi, membrii Consiliului clasei ;



conduita deosebit de activă a Consiliului elevilor;



existenţa unui cabinet de asistenţă psihopedagogică;



monitorizarea atentă a elevilor proveniţi din familii cu probleme;
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existenţa unui dosar O.S.P. cuprinzând chestionare, materiale informative, răspunsuri
la chestionare, interpretarea răspunsurilor;



participarea la Târgul Ofertelor Educaţionale

PUNCTE SLABE:



lipsa unor baterii de teste necesare pentru evaluarea psihoaptitudinală a elevilor
slaba motivare a elevilor pentru învăţătură.
II.2.4. Analiza portofoliului de produse

Nr.
crt.

Domeniul/
Specializare

Argumente
-

Servicii
1.

-

Resurse naturale şi
protecţia mediului

2.

-

Fabricarea
produselor din
lemn

3.

acoperă un segment mare de piaţă
dintr-un sector de activitate aflat în
creştere în zonă (sursa - PLAI);
absolvenţii sunt încadraţi pe piaţa
muncii în domeniul de pregătire în
procent mare (sursa – monitorizarea
absolvenţilor).
acoperă o piaţă nouă, în plină, dezvoltare (sursa - PLAI);

Strategii
Dezvoltarea produsului prin
lărgirea segmentului de piaţă pe
care îl deserveşte: creşterea
ponderii calificării şi a formării
adulţilor.

intensificarea eforturilor de
marketing pentru a păstra sau
pentru a creşte segmentul de
piaţă acoperit.

înscrierile sunt foarte limitate, acoperă .
un segment mic de piaţă (sursa –
opţiunile elevilor la înscrierea în clasa
a-IX-a).

II.2.5. Asigurarea calităţii
Ne aflăm într-o lume în schimbare şi trebuie să mergem în sensul schimbării. Nu este
uşor pentru că asta presupune să renunţăm la multe lucruri pe care le socoteam a fi bune.
S-au schimbat aşteptările elevilor (care doresc mai multe lucruri practice decât
abstracte) şi aşteptările societăţii (e necesară pregătirea resurselor pentru o piaţă a muncii
liberă şi competitivă). Asemenea aşteptări implică o pregătire continuă din partea noastră.
Şcoala trebuie să asigure dezvoltarea sistemului educaţional. În acest scop, şcoala
trebuie să devină:
-

din una reproductivă, în una productivă;

-

din una consumatoare de fonduri, în una producătoare de resurse (informaţionale, de
cunoaştere);
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-

din una cu responsabilităţi exclusiv centrale, în una cu responsabilităţi comunitare;

-

din una de executant al deciziilor centrale lipsit de responsabilităţi, în una de
decident cu depline responsabilităţi.
Toate aceste aşteptări ale elevilor şi ale societăţii trebuie cunoscute şi transformate în

realităţi numai de cei care au înţeles şi au acceptat schimbarea ca pe un lucru firesc şi necesar.
Sigur, nu o schimbare de dragul schimbării, ci una care, reţinând tot ce e valoros în
învăţământul românesc, construieşte mai departe o societate viitoare.
Managementul calităţii (sisteme, proceduri, mecanisme) reprezintă o parte integrantă
şi inseparabilă a funcţionării şi dezvoltării unităţii şcolare. Ca urmare, creşterea calităţii
trebuie să fie urmărită.
Managementul calităţii trebuie considerat un proces de învăţare permanentă (la nivel
individual – elevi, profesori, părinţi etc., dar şi al şcolii ca organizaţie). Acest proces are ca
scop declarat şi conştient îmbunătăţirea calităţii vieţii şcolare.
Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii are un rol esenţial în implementarea
sistemului de management şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar.
Ca urmare a activităţilor desfăşurate de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii se
urmăresc an de an următoarele:
 menţinerea implementării sistemului de management al calităţii conform
standardelor în vigoare si documentelor specifice elaborate (Manualul calităţii,
Proceduri de sistem, Proceduri operaţionale)
 menţinerea implementării metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare
centrate pe elev;
 creşterea gradului de participare a elevilor în activităţile şcolare;
 menţinerea implementarea sistemului de calitate pe toate nivelurile de învăţământ
inclusiv la nivel preşcolar, primar, gimnazial;
 monitorizarea periodică şi sistematică a activităţilor din toate compartimentele
funcţionale ale unităţii;
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II.3 Analiza Swot-rezumat şi matrice
În concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi cu procesul de reformă al
învăţământului românesc, colectivul de cadre didactice al Liceului Tehnologic ”Vasile Cocea”
din Moldoviţa urmăreşte, printr-o permanentă activitate de perfecţionare şi autoperfecţionare,
formarea unui absolvent responsabil, în măsură să decidă asupra propriei cariere.

Puncte tari

Puncte slabe

Existenţa unei biblioteci cu peste 40000 de volume

Completarea bazei materiale laboratoare DSP

Încălzire centrala pentru 4 corpuri de clădire

Dezinteresul unor elevi faţă de propriul

Cabinet propriu de consiliere şcolară

progres

Există 2 laboratoare de informatică legate în reţea şi la

Dezinteresul unor elevi faţă de atingerea SPP

Internet
Discipline opţionale pentru toate nivelurile

Dezinteresul faţă de a doua şansă oferită de

Programe şcolare neredundante care răspund

şcoală pentru a fi evaluaţi

interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de muncă

Lipsa de receptivitate a unor familii ale

Comisia pentru Asigurarea Calităţii funcţionează pe

elevilor faţă de schimbările propuse de şcoală

baza unui Regulament propriu de funcţionare, Plan de

Activitatea lectoratelor cu părinţii fără

activităţi, Proceduri pentru toate nivelurile de

rezultate scontate

învăţământ;

Utilizarea insuficientă a sistemului

Este elaborat şi aplicat manualul Calităţii de uz intern

informatizat AeL

Conducerea şcolii consideră procesul ca un ajutor în

Existenta încă , a unor părinţi care nu răspund

monitorizarea activităţii din şcoală şi se implică în

la solicitările scolii atunci când este vorba de

implementarea efectivă a tuturor principiilor calităţii;

educaţia copiilor lor( părinţi ai căror copii sunt

Corp profesoral bine pregătit din punct de vedere

in situaţii de repetenţie sau abandon şcolar)

metodico - ştiinţific;

Implicarea unui număr mic de cadre didactice

Implicarea efectivă a elevilor în viaţa şcolii;

în realizarea activităţilor extraşcolare propuse

Bună colaborare cu comunitatea locală;

Lipsa de fonduri suficiente şi chiar greutatea

Colaborare eficientă cu agenţii economici;

obţinerii lor pentru a motiva rezultatele

Predarea - învăţarea – evaluarea se realizează în

elevilor merituoşi ai scolii

funcţie de stilurile individuale de învăţare ale elevilor ; Prezenţa uneori redusa a elevilor la întâlnirile
Diseminarea informaţiilor privind AC în şcoală şi

Consiliului Elevilor

comunitate.

Cursuri de formare

Activitate extracurriculară şi extraşcolară bogată

Dezinteres din partea unor cadre didactice
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valorificându-se potenţialul creativ al elevului;

pentru propria formare si dezvoltare

Derularea proiectelor educaţionale la nivelul şcolii

profesionala, organizarea unor schimburi de

conform graficelor;

experienţa, proiecte educaţionale , parteneriate

Preocupare permanentă pentru creşterea siguranţei în

Nu se aplica întotdeauna tehnici docimologice,

unitatea şcolară

standardizate de evaluare, astfel încât la

Eliminarea factorilor de risc cu privire la securitatea

evaluarea naţională rezultatele au fost

elevilor

concludente

Depistarea, raportarea, prevenirea fenomenului de
violenţă prin colaborare cu toţi factorii responsabili

Formalism în proiectare, planificare, -

Colaborare cu CJRAE Suceava prin psihopedagog

planificări si proiecte şablon neadaptate la

Diversitatea programului de activităţi şcolare şi

particularităţile clasei

extrascolare

Caracter expozitiv in cadrul demersului

Promovarea imaginii şcolii prin participare la

didactic ( unele cadre didactice)

concursuri simpozioane, sesiuni de comunicări

Necorelarea formelor de evaluare ( predictive,

ştiinţifice şi creativitate didactică,olimpiade naţionale-

formative, sumativă) cu rezultatele evaluărilor

judeţene-locale

naţionale - Bacalaureat, Evaluare naţională

Comunicarea manageriala este eficienta, urmărindu-se

Număr redus de asistente

îmbunătăţirea rezultatelor obţinute de şcoală

Resurse insuficiente prin care să fie motivată
activitatea de formare continuă şi dezvoltare
profesională
Nu toate cadrele didactice păstrează şi
contribuie la dezvoltarea bazei didactico –
materiale
Lipsa unui cabinet medical şcolar
Anumite discipline alese ca CDS - uri nu
răspund nevoilor reale ale beneficiarilor
Inexistenţa unui Comitet Local de Dezvoltare
a Parteneriatului Social
Înregistrarea progresului elevilor după
absolvire se poate face cu exactitate numai
pentru o parte dintre absolvenţi
Nerespectarea programului de pregătire
suplimentară ( la unele discipline)
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Modul de realizare a serviciului pe şcoală
Lipsa bazei legale de a diminua abandonul
şcolar la învăţământul obligatoriu
Oportunităţi

Ameninţări

Extinderea reţelelor de interasistenţă la nivelul şcolilor Sistem legislativ instabil şi inconsecvent;
IPT în vederea aplicării bunelor practici ;

Lipsa

fondurilor

Generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în motivarea

elevilor

guvernamentale
şi

cadrelor

pentru
didactice

educaţie cu implicaţii ce favorizează formarea capabile de performanţă;
cadrelor didactice şi nivelul de pregătire profesională Situaţia socio-economică precară a familiilor
a elevilor ;

din care provin unii copii/ elevi;

Disponibilitatea

agenţilor

economici

pentru Motivaţia financiară scăzută a personalului, în

dezvoltarea parteneriatului cu şcoala ;

condiţiile introducerii noilor reglementări

Implicarea comunităţii locale în susţinerea procesului privind salarizarea, odată cu dispariţia unor
instructiv –educativ şi în viaţa şcolii ;

forme de stimulare profesională consacrate -

Dezvoltarea IMM – urilor în domeniul turistic ;

salarii de merit, premii trimestriale şi anuale,

Necesitatea continuării studiilor adulţilor;

sporuri etc.

Posibilitatea implicării în programe de cooperare Scăderea populaţiei şcolare ca rezultat al
scăderii natalităţii şi a migraţiei unor categorii

naţionale şi internaţionale;

Lărgirea ofertei de formare continuă a personalului de locuitori ;
Lipsa de interes manifestată de unele cadre

didactic;

Existenţa multor posibilităţi de informare şi de didactice pentru propria formare profesională ;
Posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar

formare a cadrelor didactice ;

Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea în condiţiile în care nu se stabilesc măsuri şi
unităţilor şcolare;

programe de prevenire a acestui fenomen ;

Completarea fondului de carte din biblioteci şi Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia
adaptarea acestuia la programele şcolare ;
Continuarea

dotării

cu

mijloace

şcolară

moderne

care

să

permită

de atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice

învăţământ;

dezinteresate faţă de propria dezvoltare

Găsirea resurselor financiare extrabugetare pentru profesională;
dotarea şi utilarea unităţilor prin contracte de Potenţialul economic scăzut al familiilor
sponsorizare şi parteneriate specifice.

elevilor ;

Disponibilitatea autorităţilor locale şi a agenţilor Scindarea nucleului familial, în special prin
economici pentru dezvoltarea şi susţinerea actului plecarea unuia dintre părinţi în străinătate;
educaţional;

Neimplicarea
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familiei

în

dezvoltarea

personalităţii şi a cultului muncii la elevi ;
Lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţi
Degradarea mediului înconjurător;
Lipsa unor prevederi specifice în legislaţia
şcolară

care

să

permită

atenţionarea/sancţionarea cadrelor didactice
dezinteresate faţă de propria dezvoltare
profesională;
Potenţialul economic scăzut al familiilor
elevilor ;
Scindarea nucleului familial, în special prin
plecarea unuia dintre părinţi în străinătate;
Neimplicarea familiei în dezvoltarea
personalităţii şi a cultului muncii la elevi ;
Lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţi ;
Degradarea mediului înconjurător;

II .4 Rezumatul aspectelor principale care necesita dezvoltare
(priorităţile şi obiectivele generale)
DIRECŢII DE ACŢIUNE
REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR
EVALUAREA CU SCOP DE ORIENTARE ŞI OPTIMIZARE A ÎNVĂŢĂRII
IDENTIFICAREA,

DEZVOLTAREA,

VALORIFICAREA

ŞI

PROMOVAREA

CALITĂŢILOR ŞI APTITUDINILOR FIECĂRUI ELEV
a.Implementarea curriculum-ului şcolar bazat pe competenţele de performanţă la fiecare
disciplină în parte;
b.Acces egal, nediscriminatoriu, la educaţie;
c.Susţinerea elevilor capabili de performanţă;
d.Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă
psihopedagogică;
e.Asigurarea educaţiei complementare (educaţie pentru sănătate, educaţie civică,
educaţie antreprenorială şi tehnologică, prin sport etc.);
f.Susţinerea formării continue a resurselor umane;
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g.Dezvoltarea unui parteneriat comunitar şi internaţional la standarde europene;
PRIORITĂŢI
·

Creşterea eficienţei serviciilor educaţionale adresate elevilor şi cadrelor didactice:

aplicarea curriculum-ului şcolar , creşterea eficienţei activităţilor instructiv-educative,
asigurarea serviciilor de consiliere

şi orientare şcolară, profesională şi de asistenţă

psihopedagigică, continuarea programelor de pregătire a elevilor pentru evaluările naționale.
·

Fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de

nevoi educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei pieţei
muncii, în conformitate cu PRAI- PLAI-PAS;
·

Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor structurale, pentru

realizarea unor programe de formare a personalului din unitate;
·

Extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel

local, judeţean,

naţional şi internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi
complementare şi alternative de învăţare;
·

Promovarea valorilor interculturalităţii.

Promovarea imaginii şcolii printr-un act educaţional de înaltă calitate în care să primeze
nevoile de educaţie a beneficiarilor- elevii.

OBIECTIVE GENERALE ALE

LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE COCEA

MOLDOVIŢA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016
1.Asigurarea prin Managementul calităţii utilitatea programelor de învăţare şi promovarea
îmbunătăţirii continue printr-un proces riguros de autoevaluare critică şi obiectivă.
2.Asigurarea unui

management eficient al tuturor proceselor, al ofertei de educaţie şi

formare profesională şi al dezvoltării programelor de învăţare.
3.Asigurarea elevilor un mediu sigur, sănătos,

furnizarea şi evaluarea programelor de

personal competent şi calificat.
4.Asigurarea receptivităţii faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi
furnizarea programelor de învăţare.
5.Asigurarea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare şi sprijinirea tuturor elevilor.
6. Utilizarea proceselor eficiente de evaluare şi monitorizare pentru a sprijini progresul
elevilor.
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7.Monitorizarea şi evaluarea performanţei organizaţiei astfel încât procesul de autoevaluare să
aibă ca rezultat planul de îmbunătăţire optimizat şi implementat
OBIECTIVE SPECIFICE ALE

LICEULUI TEHNOLOGIC VASILE COCEA

MOLDOVIŢA ÎN ANUL ŞCOLAR 2015-2016, PE DOMENII FUNCŢIONALE
I.MANAGEMENT:
1. Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor unităţii şcolare, prin raportarea
la documentele de analiza şi diagnoza a sistemului, proiectarea managerială anuală/ semestrială,
aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie . , precum şi activităţilor şi
programelor desfăşurate în cadrul unităţii şcolare ;
2. Eficientizarea activităţii compartimentelor şi a relaţiilor specifice dintre acestea prin aplicarea
unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe domenii de activitate;
3. Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale prin responsabilizarea tuturor
factorilor implicaţi în actul managerial;
4. Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii în unitatea şcolară;

II.CURRICULUM
1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev, având ca
finalitate formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului pentru integrarea acestuia într-o
societate aflată în schimbare continuă ;
2. Motivarea participării

cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru

performanţă şcolară,educaţie formală şi nonformală;
3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională;
4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din familii dezorganizate,cu
situaţie financiară precară,cu risc de abandon şcolar;
5.Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică a zonei, opţiunile/interesele
elevilor şi posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii.
6.Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe
experienţa copiilor, a tinerilor şi pe specificul comunitar.
III:Resurse umane şi financiare:
1.Asigurarea accesului personalului din şcoală
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la

formarea

corespunzătoare aplicării

cerinţelor sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel european;
2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind mobilitatea personalului didactic;
3. Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia

4. Actualizarea şi utilizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare.
IV: Relaţii comunitare:
1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea
atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii;
2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din
şcoală;
3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale,
naţionale şi internaţionale;
4. Asigurarea consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli cu
scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene.
5.Asigurarea comunicării cu actorii educaţionali esenţiali (elevi , părinţi) şi cu întreaga
comunitate.
6. Definirea temelor de real interes pentru părinţi, de comun acord cu aceştia şi dictate de
situaţiile concrete apărute la nivelul şcolii şi comunitãţii locale.
7. Acţiuni practice şi cercetãri pentru prevenirea şi combaterea excluderii de la reuşita şcolarã,
pentru valorificarea potenţialului fiecãrui elev la nivelul proximei dezvoltãri, pentru
egalizarea şanselor de acces şi a activitãţilor şcolare prin cunoaşterea şi adaptarea curriculumului şcolii la caracteristicile evoluţiei psihologice a elevilor.
8. Ĩn vederea dezvoltãrii calităţii de părinte al unui copil din mileniul III vom aborda, metode
de ajutorare a copiilor cu probleme emoţionale, de comportament sau supradotaţi, prin
referate, eseuri pe teme de educatie, încercand prin aceasta sã îmbinãm experienţa cadrelor
didactice cu entuziasmul şi dorinţa de a participa direct la educarea propriilor copii a
părinţilor, de cele mai multe ori la prima şi unica experienţă de părinte.
9. Pentru aceasta se va urmãri participarea activã a părinţilor la şedintele cu părinţii şi
lectorate, însuşirea şi rãspândirea ideilor pozitive, în vederea dezvoltãrii competenţelor de
comunicare, practic-acţionale, constructive creatoare şi de evaluare în relaţia cadru didacticpărinte, parinte – părinte şi părinte - elev.
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PLAN
OPERAŢIONAL
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Resurse

Compartiment
responsabil

Termen

Indicatori de
realizare

Măsuri/
acţiuni de
reglare

Acţiuni
Materiale

Finan
ciare

Nivel

Obiective
Specifice

Coordonator

1.1 Asigurarea coerenţei manageriale la nivelul compartimentelor unităţii şcolare, prin raportarea la documentele de analiza şi diagnoza a sistemului, proiectarea

managerială anuală/ semestrială, aplicarea unor hotărâri şi recomandări ale Consiliului de Administraţie . , precum şi activităţilor şi programelor desfăşurate în cadrul
Conectarea activităţii compartimentelor Director coordonator
din cadrul unităţii şcolare la prevederile
Director adjunct
Planului managerial al Liceului
Tehnologic. pentru anul şcolar 2015-2016

Raportul privind
Starea
învăţământului
moldoviţean în
anul şcolar 20142015

Director coordonator
15
Toate planurile
Prof. Clitnovici Gelu noiembrie 2015 manageriale ale
Gheorghe
compartimentelor şcolii
conţin elemente specifice
din Planul managerial

Elemente de
feedback ale
şedinţelor,
întâlnirilor de
lucru
al Liceului Tehnologic. Completarea,
pentru anul şcolar
revizuirea, după
2015-2016
şedinţa cu
directorii
organizată la
nivelul ISJ

Planul
managerial al
Liceului
Tehnologic.
pentru anul
şcolar 2015-2016

2.

Elaborarea tematicii şi graficelor
(consiliului de administraţie,
comisiilor/colectivelor de catedră,
grupurilor de lucru, consiliului
profesoral), a proiectelor curriculare şi
extracurriculare şi planurile specifice
compartimentelor funcţionale şi adaptarea
acestora la derularea calendarulului de
activităţii pe parcursul anului şcolar şi la
priorităţile identificate în soluţionarea
unor probleme

Comisia pentru

Curriculum
CA
CP
CACE

Documentele de
diagonoză

Director coordonator
15
Prof. Clitnovici
noiembrie 2015
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu
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Deciziile de constituire a
grupurilor de lucru pentru
anul şcolar 2015-2016
Documentele finalizate
ale grupurilor de lucru /
ale Consiliului de
Administraţie pentru anul
şcolar 2015-2016

Analizele
periodice a
eficienţei şi a
deciziilor adoptate
Abordarea unor
tematici
adiţionale, în
funcţie de
eventualele
probleme
conjuncturale
survenite în timpul
anului şcolar

Nivel local judeţean

1.

Nivelul compartimentelor,
comisiilor,colectivelor de
catedră, judeţean

unităţii şcolare ;

4.

5.

Identificarea nevoilor de formare a cadrelor
didactice în acord cu direcţiile de acţiune,
priorităţile şi obiectivele cuprinse în Planul
managerial al Liceului Tehnologic pentru anul
şcolar 2015-2016.

Analiza de nevoi
Comisia pentru
perfecţionare
metodico/ştiiţifică,cerc
etare şi dezvoltare
profesională a cadrelor
didactice

Monitorizarea şi evaluarea modului în care se Director coordonator
aplică la nivelul şcolii legislația educaţională în Director adjunct
vigoare
CACE

Legislaţia specifică
educaţiei,
aplicabilă în anul
şcolar 2014-2015

Director coordonator
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu
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Permanent

La nivelul unităţii de
învăţământ se aplică
politicile M.E.N. ale
curriculun-ului (planuri
cadru, programe şcolare,
manuale avizate),
Serviciul secretariat
popularizează ordinele,
metodologiile,
calendarele şi procedurile
elaborate
de M.E.C.T.S. în
domeniul educaţiei. La
nivelul fiecărei comisii
metodice/colectiv de
catedră, secretariat există
bănci de date cu legislaţia
specifică educaţiei,
aplicabilă în anul şcolar
2015-2016

Completarea sau
modificarea în
situaţii
obiective
Valorificarea
Experienţei
profesionale

Monitorizarea
participării
cadrelor didactice
la
programe/cursuri
de formare
continuă în
vederea
acumulării CTS

Nivelul comisiilor
metodice/ colectivelor
de catedră

CACE

Graficului de
Director coordonator
25
Prof. Clitnovici
noiembrie 2015 asistenţe/interasistenţe
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu
Director coordonator
Analiza de nevoi
1
Prof. Clitnovici
decembrie 2015 Oferta programelor de
Gelu Gheorghe
formare continuă a
Resp. Prof. Marcela
C.C.D. în colaborare cu
Popescu
I.Ş.J.
Director adj.
Programele de activităţi
Prof. Priscorneac
ale I.S.J.
Belei Diana Elena

Documentele de
încadrare/de
diagnoză la
formare
iniţială/continuă

Nivel local, judeţean,
naţional

Director coordonator
Director adjunct

Consultanţă, la
cerere, din partea
I.S.J. Inspecţiile
de revenire

Nivel local

Întocmirea Graficului de
asistenţe/interasistenţe

Costuri imprimări

3.

2.

3.

Consilierea personalului didactic, nedidactic şi
didactic auxiliar implicat în implementarea
unor programe şi în organizarea/ desfăşurarea
unor activităţi la nivel local, judeţean şi
naţional

Comisia pentru

Asigurarea fluxului de informaţii dintre I.S.J.,
CCD şi şcoală şi compartimente

Director coordonator
Director adj.
Compartimentele
funcţionale ale şcolii

Curriculum
CA
CP
CACE

Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu
Comisia de elaborare
a procedurilor

procedurilor
elaborate şi
monitorizarea
aplicării lor ,
dezbateri /
diseminarea
modelelor de
succes
Revizuirea
procedurilor în
cazuri
obiective
(carenţe
funcţionale,
aplicare
greoaie,
ineficientă
etc.)

Implementarea corectă a
programelor în
organizarea/ desfăşurarea
unor activităţi la nivel
local, judeţean şi naţional

Scrisori metodice,
aplicarea unor
instrumente de
monitorizare
specifice

Bază de date funcţională
cu elementele de contact
ale unităţilor conexe şi
unităţilor de învăţământ,
ale managerilor acestor
unităţi
(site I.S.J. şi Ftp, MECS)

Reactualizarea
bazei de date
Scrisorile
metodice

permanent

Permanent

Portofolii,
programe,
metodologii
Legi,
Ordonanţe

Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu

Documente
legislative
M.E.N.
Regulamente
metodologii,
ordine

Permanent
Secretar şef,
Loredana Negură
Secretar
Artemizia Clitnovici
Informatician
Prof. Gabriel
Diaconiţa
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funcţie de nevoi

Nivel local,
judeţean, naţional

Revizuirea și/sau elaborarea de către această
comisie a procedurilor pentru aplicarea
coerentă şi sistematică a prevederilor
legislative în vigoare

specifice
(regulamente,
ordine, legi,
metodologii)
necesare
elaborării
fiecărei
proceduri

Nivel local, judeţean, naţional

Director adjunct
Responsabilii
comisiilor și
compartimentelor
funcționale

Costuri telefoane, internet etc.

seturilor de proceduri operaționale necesare
pentru buna funcționare a instituției, cu
reprezentanți din toate compartimentele
funcționale

Nivel local

I.2. Eficientizarea activităţii compartimentelor şi a relaţiilor specifice dintre acestea prin aplicarea unor reglementări, proceduri şi instrumente de lucru, pe
domenii de activitate;
Director
I decembrie
Proceduri elaborate
Constituirea unei comisii de elaborare a
Documentele
Director coordonator
Verificarea
1.

Informarea şi formarea responsabililor
Director coordonator
Director adj.
comisiilor metodice/colectivelor de
catedră/nucleelor
manageriale/compartimentelor secretariat şi
contabilitate privind aplicarea legislaţiei în
vigoare în domeniile implementării
curriculum-ului şcolar, legii asigurării calităţii,
încadrării şi normării cadrelor, evaluării
personalului, execuţiei bugetare, achiziţiilor
publice ş.a.(nu ni s-au prezentat actele
doveditoare în ceea ce privește execuția
bugetară pentru perioada 01.2015- 01.09 2015)

Metodologii
Le M.E.N:,
Baza
de
Documente
Legi

date

2. Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor conform C omisia pentru
unei tematici prioritare, elaborată în urma
analizei managementului unităţii şcolare

Documentele
perfecţionare
realizate în urma
metodico/ştiiţifică,cerc şedinţelor
etare şi dezvoltare
profesională a cadrelor
didactice
Director coordonator
Director adj.

CA
CP
CACE

Director coordonator Permanent
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Resp. Hiche Nicolae
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena

Site-ul informativ al
ISJ
Buletinul informativ al
CCD
Baza de date funcţională
cu elementele de contact
ale unităţilor de
învăţământ, ale
managerilor acestor
unităţi

Reactualizare bază
de date

Director coordonator Conform
Prof. Clitnovici
calendarelor
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu

Numărul de
şedinţe:funcţie de
graficele fiecărui
compartiment/comisie/col
ectiv de lucru în parte

Verificarea
planurilor
manageriale şi a
graficelor fiecărui
compartiment în
parte

Director coordonator Permanent
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena

Decizile de constituire a
comisiilor Rapoartele de
autoevaluare şi evaluare
elaborate

Scrisorile
metodice specifice

Reglarea balanţei
cerere-ofertă de
formare a celor
implicaţi în actul
managerial

Nivel judeţean, local

1.

Costuri telefonice,
internet,costuri deplasări,,
costuri aferente cursurilor de
formare

I.3. . Creşterea gradului de profesionalizare a funcţiilor manageriale prin responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi în actul managerial;

1. Monitorizarea funcţionării comisiei de
asigurare a calităţii în unitatea de învăţământ

Director coordonator
Director adj.

CA

2. Monitorizarea internă a procesului de

Documente, ,
manualul calităţii
de uz intern ,
proceduri specifice

CACE

Resp. CACE
Prof.Balabaşciuc
Ovidiu

asigurare a calităţii, elaborarea rapoartelor de
autoevaluare, întocmirea planurilor de
îmbunătăţire
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Raportul unitar evaluare
Conform
internă/evaluare externă
termenelor
stabilite la nivel Planul de îmbunătăţire
local/judeţean/n
aţional

Verificarea
corectitudinii
completării
datelor solicitate

Nivel judeţean Nivel local

I.4. Aplicarea corectă a instrumentelor de asigurare a calităţii în unitatea şcolară;

II 1. Adaptarea demersurilor didactice la cerinţele unui învăţământ centrat pe elev, având ca finalitate formarea şi dezvoltarea personalităţii elevului pentru

integrarea acestuia într-o societate aflată în schimbare continuă ;
1.

Informarea, formarea şi consilierea
cadrelor didactice privind aplicarea
programelor şcolare

2.

Participarea tutror cadrelor didactice/didactice Director coordonator
auxiliare la consfătuiri/instruiri
privind adaptarea demersurilor didactice
la învăţarea centrată pe elev şi pe
obţinerea rezultatelor funcţie de standardele de
performanţă la fiecare disciplină în parte

Programele
şcolare pe
discipline de
învăţământ

-

Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Ciornei Irina.

Semestrul I,
Conform
planificarii
activităţii
metodice pe
discipline

Cel puţin o temă, la
fiecare comisie
metodică, privind
aplicarea programelor
şcolare la

Scrisoarile
metodice
specifice

Nivel judeţean

Comisia pentru
Curriculum
Responsabilii
comisiilor metodice
şi a colectivelor de
catedră
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Septembrie Participarea tuturor
2015
cadrelor
didactice/didactice
auxiliare la consfătuiri,
şedinţe, instruiri

Calendarul
activităţilor

Nivel

Costuri IMPRIMARE,

Tipărire, deplasări, imprimare

Director coordonator
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof Priscorneac
Belei Diana Elena
Responsabilii
comisiilor metodice

Nivel judeţean

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

4. Monitorizarea aplicării curriculum-ului
naţional la toate nivelurile de
învăţământ:preşcolar, primar, gimnazial şi
liceal, cu focalizare pe proiectarea activităţilor
didactice prin proiecte la debutanţi şi schiţă a
conţinutului nou la celelalte cadre didactice

Programele şcolare
Alte documente
M.E.N.

Director coordonator
Director adj.

Programele şcolare
Alte documente
M.E.N.

CACE
Comisia pentru
Curriculum
Responsabilii
comisiilor metodice
şi a colectivelor de
catedră

Director coordonator Semestrul II
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof. Ciornei Irina.

Realizarea programelor la
nivelul fiecărei comisii
metodice/colectiv de
catedră.
Instrumentele de
evaluare specifice
Analiza de impact

Aplicarea
procedurilor
specifice şi
monitorizarea
derulării
programului

Director coordonator Permanent
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Ciornei Irina.

Verificarea aplicării
programelor şcolare
Verificarea proiectării
unităţilor de învăţare, a
activităţilor didactice,a
schiţelor de lecţii

Activităţi de
consiliere pentru
debutanţi privind
planificareacalend
aristică,
semestrială,proiect
areaunităţii de
învăţare,
proiectarea
activităţii
didactice
Asistenţe/
interasistenţe

Nivel comisie
metodică/colectiv de
catedră

Comisia pentru
Curriculum
Responsabilii
comisiilor metodice
şi a colectivelor de
catedră

Nivel local

verificare a dobândirii competenţelor de către
elevi funcţie de standardul minimal/maximal
de performanţă şcolară la fiecare disciplină în
parte de către elevi

Costuri imprimare

3. Proiectarea şi derularea unui program de

Organizarea activităţilor de pregătire pentru
performanţă în funcţie de specificul disciplinei
şi în sensul probării eficienţei acestora prin
participarea şi obţinerea de rezultate la
competiţiile specifice

Director adj.

Responsabilii
comisiilor metodice
şi a colectivelor de
catedră

Raportul privind
Starea
învăţământului în
anul şcolar 20142015
Baza de date a
elevilor cu
performanţe
şcolare deosebite la
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Director coordonator
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Director adj.
Prof Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S

1 noiembrie
2015

Organizarea activităţilor Reglarea
specifice Selecţia pe
activităţii
criterii valorice Numărul în funcţie de
elevi participanţi
prezenţa şi
rezultatele elevilor
elevilor

Nivel judeţean

1.

Conform bugetului
local

II.2. Motivarea participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară,educaţie formală şi nonformală;

3.

Derularea programelor de educaţie
complementară: educaţie pentru sănătate,
educaţie civică, educaţie antreprenorială şi
tehnologică, prin sport etc.;

Modele de
bune practici.
Programele .
Documente.
Resurse
materiale.
Resurse
curriculare.
Echipamente
audio- video/
IT adecvate.

Consilier educativ
CE

Director coordonator
Realizarea bazei de date a Completarea
Prof. Clitnovici
periodică a bazei
Iulie-octombrie elevilor cu performanţe
Gelu Gheorghe
şcolare deosebite şi a
2016
de date
Director adj.
profesorilor care i-au
Prof. Priscorneac
pregătit Organizarea
Belei Diana Elena
evnimentului Cinste lor
Administrator
financiar
Ec. Nicolae Hiche
Semestrul I-II
Desfăşurarea
programelor

Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena

Nivel local

Baza de date a
elevilor cu
performanţe
şcolare deosebite la
nivel local,
judeţean şi naţional

Dialogul cu
reprezentanţii
comunităţii

Consilier educativ
Prof. Iliesi Georgeta
Preş.Consiliului
Elevilor: Prindii
Sânziana

Nivel local

Director coordonator
Organizarea unor evenimente de promovare,
evidenţiere şi recompensare a elevilor/ cadrelor Director adj.
Compartimentul
didactice cu performanţe deosebite
contabilitate

autofinanţare

2.

Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Ciornei Irina

Finanţare din
donaţii,sponsorizări

nivelul clasei şi la
nivel local

1. Identificarea elevilor cu nevoi de consiliere
psiho-pedagogică

Psihopedagog
Prof.Livia Bilţan
Prof.Handruc M
Prof.Lucescu S
Prof. Drapatof E
Prof. Diaconiţa G

Psihopedagog
Tabele cu elevi
Prof. pentru
învăţământul preşcolar
şi primar
Prof . diriginţi
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Permanent
Realizarea bazei de date
cu elevi proveniţi din
familii scindate, cu părinţi
plecaţi în străinătate, cu
situaţie financiară
precară,cu eşec şcolar,cu
absenţe, cu abandon
şcolar

Diseminarea
bunelor
practici
Antrenarea
partenerilor
locali

Nivel local

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

tuturor elevilor de clasa a VIII-a, în vederea
stabilirii opţiunilor pentru admiterea în liceu,
în conformitate cu rezultatele şcolare,
aptitudinile, interesele şi aspiraţiile acestora

Psihopedagog
Prof . diriginţi

Metodologiaşi
calendarul de
admitere Broşura
editată
de I.S.J.
Testele de
aptitudini

Director adj.
Prof Priscorneac
Belei Diana Elena
Consilier educativ
Iliesi Georgeta
Prof. Drapatof
Evelina
Prof. Panțiruc
Nicolae
Prof. Ghițău
Niculina

Permanent

Participarea tuturor
absolvenţilor de cl. a
VIII-a la examenul de
admitere în liceu

Analiza şi
monitorizarea
acţiunilor
Rezultate
admitere

Nivel local

3. Asigurarea consilierii individuale şi de grup

Verificarea periodică a însuşirii abilităţilor de Director adjunct
comunicare, scriere-citire şi de calcul
matematic, a organizării programelor
recuperatorii şi de progres,
cu elevi provenind din familii dezorganizate,cu
situaţie financiară precară,cu risc de abandon
şcolar

2.

Coordonarea acţiunilor de administrare a
programelor sociale Bani de liceu ,

Euro200, Burse de boală şi
sociale,Transport elevi , în vederea stabilirii
unei ierarhizări corecte a solicitanţilor, în
vederea susţinerii financiare a elevilor
dezavantajaţi socio-economic

Comisia pentru
acordarea burselor şi
derularea programelor
guvernamentale

Programele şcolare
pentru
învăţământul
primar, gimnazial,
liceal.
Reglementările
pentru
învăţământul
simultan

Director adj.
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Balabasciuc O.

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

Resp.Președinte
Conform
Antoneta Schipor
graficelor
Ing.Diaconița
M.E.N.
Gabriel
Prof. Popescu
Marcela
Secretar șef. Negură
Loredana
Administrator
financiar
Ec.Hiche N
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Grafic stabilit
la nivelul
fiecărei
comisii
metodice/cole
ctiv de
catedră

Instrumentele de evaluare a Analiza şi
progresului şcolar
monitorizarea
Rată de promovabilitate
aelevilor identificaţi
crescută în proporţie de
30%

Monitorizarea,
evaluări periodice
Liste/tabele/dosare

Nivel local/judeţean/naţional

1.

Nivel primar,
gimnazial, liceal

II.4. Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din familii dezorganizate,cu situaţie financiară precară,cu risc de abandon şcolar

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

Psihopedago
Consilier educativ

2. Promovarea ofertei educaţionale în rândul
elevilor, pe principii realiste, cu
asigurarea unei informări corecte asupra
oportunităţilor ce decurg din parcurgerea
unui traseu şcolar la Lceul Tehnologic
Vasile Cocea Moldoviţa

Comisia pentru
promovarea imaginii
şcolii

Chestionare le
specifice

Noiembrie 90% elevi de clasa a VIII- Reinvestigarea
Consilier
decembrie 2015 a investigaţi
elevilor
psohopedagog Bilțan
Livia

Pliante

permanent
Director adjunct
Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Consilier educativ:
Iliesi Georgeta

Material
informative

realizarea planului de
Reactualizare
şcolarizare pentru clasa a periodică apaginii
web
IX-a
Elementele de
promovare

Nivel
judeţe
an

profesionale a elevilor de clasa a VIII-a
din şcoală, de la Şcoala GimnazialăVatra
Moldoviţei,Şcoala Gimnazială Frumosu,
şi de la Şcoala Gimnazială Vama în
vederea propunerii numărului de clase a
IX-a pe profil/specializări pentru anul
şcolar 2016-2017

Numărul de elevi înscrişi Planurile de
şcolarizare
propuse pentru
2016-2017

Nivel
local,jud
eţean

1. Investigarea opţiunilor şcolare şi

Nivelul şcolilor din
localităţile limitrofe

muncii.

Pag.web
3. Realizarea planului de şcolarizare pentru
învăţământul profesional prin corelarea
domeniului de calificare /specializării cu
cele solicitate pe piaţa locală a forţei de
muncă, conform PRAI şi PLAI;

Comisia DSP

PRAO
PLAI
PRAI
PAS
Documente

Resp. Prof. Ciornei
Irina

Conform
graficelor din
metodologie

II6. Asigurarea caracterului stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe experienţa copiilor, a tinerilor şi pe specificul comunitar.
1.

2.

Identificarea nevoilor elevilor în
vederea realizării ofertei CDŞ
Realizarea pachetelor de opţionale

Comisia pentru
curriculum

Director adjunct
Comisia pentru
curriculum

Chestionare
elevi ,părinţi

Director
Prof. Gelu
Clitnovici

Programe
opţionale pe
nivele de
învăţământ/arii
curriculare

Director adjunct
Prof Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
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Conform

Opţiunile
elevilor,părinţilor,

Completarea
altor
chestionare

Pachetele de
opţionale
Programe

Oferta CDŞ

graficelor

Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Ciornei Irina.

Avizarea CDŞ şi popularizarea
acesteia la nivel local

2. Identificarea nevoilor de formare a cadrelor

Comisia de formare
continuă

ordine M.E.N.,
calendare

Director coordonator

Dignoza

Director coordonator

Oferta CCD şi ISJ
de formare
continuă

didactice

3. Selecţia cadrelor didactice în funcţie de

criterii relevante pentru asigurarea pregătirii
corespunzătoare şi organizarea programelor de
formare în colaborare cu ISJ şi CCD

Prof. Clitnovici
octombrie 2015
Gelu Gheorghe
Prof.Marcela
Popescu
Serviciul secretariat
Responsabil comisie Permanent
Prof.Marcela
Popescu

înscriere şi implicit
inspecţiilor, în
dosare depuse) raportat la situaţii
persoane care îndeplinesc obiective
condiţiile de înscriere
Analiza de nevoi

Director coordonator Noiembrie 2015 Tabele
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Prof.Marcela
Popescu
Director CCD
Mărgineanu
Metodist al CCD
Prof. Valeria Onofrei

Completare
periodică baza de
date specifică

Nivel
local

didactice la susţinerea examenelor de
definitivat şi grade didactice în învăţământ

Nivel local,
judeţean

Director adjunct
Pachet
Director adjunct
Pachetele de
Monitorizarea
Comisia pentru
opţionale
Comisia pentru
opţionale
derulării
curriculum
curriculum
Programe
acţiunilor
III 1.Asigurarea accesului personalului din şcoli la formarea corespunzătoare aplicării noilor cerinţe ale sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel
european;
Director coordonator
30
Numărul cereri de
Reprogramări ale
1. Asigurarea condiţiilor de participare a cadrelor Director coordonator Metodologii,
Costuri deplasări

3.

Completare
periodica baza de
date specifică

1. Stabilirea numărului şi tipurilor de posturi şi

Consiliul de
catedre vacante/rezervate în
administraţie al
funcţie de efectivele de elevi şi normativele în Consorţiului Şcolar
vigoare
Şanse egale

Documente
strategii,
metodologii
M.E.N.

Director
Ianuarie 2016
coordonatori
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Prof.Liliana Niga
Prof.Gheorghe Boca
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Respectarea normativelor Completare
în normarea posturilor
periodică baza de
Întocmirea corectă a
date specifică
încadrării cu personal
didactic, didactic auxiliar
şi nedidactic

Nivel local

III 2.Aplicarea corectă a prevederilor legale privind mobilitatea personalului didactic;

solicitărilor ISJ şi transmiterea acestora
conform graficelor din metodologie

Director coordonator
Comisia de mobilitate a
personalului didactic
CA

Director coordonator Conform
calendarului
Prof. Clitnovici
mobilităţii
Gelu Gheorghe
personalului
didactic

Documente
strategii,
metodologii
M.E.N.

Respectarea termenelor
din calendar

Transmiterea
periodică a datelor
solicitate

Evoluţia lucrărilor şi
menţinerea curăţeniei

Monitorizarea
Şi evaluare
permanentă

Dotări

Monitorizarea
Şi evaluare
permanentă

Numărul de laboratoare
funcţionale Graficele ale
orelor desfăţurate în
laboratoare/atelier Numărul
de activităţi practice
desfăşurate cu elevii

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

Nivel
local

2. Completarea documentelor conform

Realizarea dotărilor specifice pentru asigurarea Director coordonator
funcţionării în condiţii normale a spaţiilor de
Serviciul contabilitate
învăţământ amenajate

Conform
referatelor de
necesitate

Personalul de îngrijire şi Permanent
întreţinere
Administrator financiar,
Ec .Hiche Nicolae
Antoneta Schipor
Administrator financiar

Permanent

de patrimoniu
Antoneta Schipor

Nivelul fiecărei
şcoli în parte

Conform
referatelor de
necesitate

Director adjunct

Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Prof. Handruc M
Prof. Lucescu S
Prof. Şutu L
Prof. Popescu M
Prof.Iliesi G
Prof. Măgureanu D.
Prof.Ciornei Irina.

Nivelul fiecărei şcoli în parte

2.

Realizarea lucrărilor de reparaţii curente, de
Director coordonator
igienizare necesare pentru desfăşurarea în
Serviciul contabilitate
condiţii optime a procesului instructiv-educativ

Resurse buget local, donaţii, sponsorizări.

1.

Resurse buget
local

III.3. Modernizarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia

1.

Monitorizarea activităţii desfăşurate în
laboratoare, cabinete şi atelierul şcolar, cu
accent pe asigurarea funcţionalităţii acestora şi
existenţa dotărilor minimale

Director
coordonator
Comisia pentru
curriculum

Documentele
M.E.N.
Documentele
de autorizare în
vederea
funcţionării

Director
coordonator,
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Prof. popescu
Marcela
Prof. Lucescu
Simona
Prof. Iliesi Georgeta
Prof. Handruc
Marinela
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Permanent

Nivel local

III.4. Modernizarea şi conservarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare.

Prof. Șutu Laura
Prof. Măgurean
Daniel
Prof. Cirnei Irina

3.

Inventarierea fondului de carte existent în
biblioteca şcolii

Comisia de
inventariere a
patrimoniului

Documente
Proceduri

Director
coordonator,
Prof. Clitnovici

Decembrie
2015

inventar relizat

Echilibrul între
achiţiţii şi casări

Gelu Gheorghe

Director adjunct

Realizarea comenzilor de manuale de către
Bibliotecar
şcoală în funcţie de efectivele şcolare şi de cele Serviciul secretariat
existente

Documente
specifice

Director
coordonator,
Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
Bibliotecar
Comloşan V
Secretar
Diaconița Gabriel
Membrii
permanenți diriginții și
învățătorii fiecărei
clase

Conform
100% comenzi asigurate
graficelor
transmise de ISJ

Monitorizarea
echilibrului între
comandă şi
manuale primite

Nivel judeţean

4.

Nivel judeţean

Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Preș. Popescu
Marcela
Prof. Balabașciuc
Angelica
Prof. Cocerhan
Augustin
Prof. Varvaroi
Angelica
Prof. Balabașciuc
Ovidiu

1.

Stabilirea împreună cu reprezentanţii
autorităţilor locale a priorităţilor de
dezvoltare ale unităţilor şcolare sub

Consiliul de
administraţie

Documente

Director
coordonator,
Prof. Clitnovici

specifice
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Ianuarie 2016

Lista de priorităţi
Programele specifice
Studiile de fezabilitate

Reorganizare în
funcţie de
elementele

Nivel
local,
judeţean

IV.1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii;

Documentaţiile
specifice
Legile
Regulamentele
Normativele de
aplicare

Gelu Gheorghe

Proiectele

variabile

Director adjunct Permanent

Evoluţia indicatorilor
specifici
Numărul de proiecte
comune Planul de
şcolarizare Manualul de
proceduri

Evaluarea
eficienţei derulării
proiectelor

Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena

Nivel local, judeţean

2.

aspectul investiţiilor, reparaţiilor curente
şi capitale, igienizărilor şi obţinerea
autorizaţiilor sanitare din şcoli
Asigurarea consultanţei de specialitate de CACE
către reprezentanţii autorităţilor judeţene
reprezentanţilor autorităţilor locale în
domenii prioritare de acţiune
(fundamentarea planului de şcolarizare,
finanţare europeană, achiziţii şi investiţii,
respectarea normelor tehnice de
funcţionare)

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

Consilier educativ
30
întocmirea Graficului de
Prof. Iliesi Georgeta octombrie 2015 întâlniri săptămânale cu
părinţii, pe clase

Modificarea
programului în
funcţie de
solicitările
părinţiolr

2.

Iniţierea unui program de educare a
părinţilor pentru participare la viaţa şcolii

Comisia de consiliere
şi orientare
CACE
CA

Exemple de bună
practică
Program anterior
Şcoala părinţilor

Decembrie
2015
Consilier educativ
Prof. Iliesi Georgeta

Întocmirea programului
specific Numărul de
părinţi participanţi la
program

Promovarea
programului la
nivelul

3.

Acţiuni specifice de identificare a
disponibilităţilor de implicare a părinţilor în
rezolvarea problemelor şcolii şi proiectarea
activităţii specifice de colaborare, în
conformitate cu acestea

Comisia –Lectoratele
cu părinţii
Psihopedagog

Chestionarele
aplicate

Semestrul I
Consilier educativ
prof. Iliesi Georgeta
Prof. Şutu L

Numărul de părinţi
participanţi Numărul de
probleme soluţionate prin
implicarea părinţilor

Planurile de
activităţi ale
comitetelor de
părinţi

Nivel
local

Reorganizarea relaţiei de colaborare cu părinţii Comisia de consiliere
în temeiul ordinului privind activitatea
şi orientare
învăţătorilor/diriginţilor, prin includerea în
programul săptămânal a orei la dispoziţia
părinţilor

Nivel
local

1.

Nivel local,

IV.2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din şcoală;

1. Încheierea de protocoale de parteneriat cu

Comisia pentru
instituţiile locale şi din judeţ ( Primăria, Ocolul proiecte educative şi
Silvic ,Poliţia,Dispensarul Uman, Inspectoratul programe comunitare
Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean de
Jandarmi, Societatea de Cruce Roşie, Agenţia
Naţională de Luptă Împotriva Traficului de
Persoane, Serviciul Antidrog, Agenţia pentru
Sănătate Publică, Oficiul pentru Protecţia
Consumator ş.a.) în vederea impliementării
unor proiectelor educative

Director adjunct Permanent

Protocoalele
încheiate cu
instituţiile
respective

Prof. Priscorneac
Belei Diana Elena
Consilier educativ
prof. Iliesi Georgeta
Prof. Hiche Mihaela
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Numărul de
protocoale/proiecte în
derulare
Gradul de diseminare al
exemplelor de bună
practică; Numărul de
elevi şi cadre didactice
implicate în proiecte

Analizele de
impact

Nivel local, judeţean

IV.3. Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, naţionale şi internaţionale;

redactării documentaţiilor de finanţare pentru
proiecte de cooperare şcolară internaţională
din cadrul programelor comunitare

Serviciul contabilitate

specifice Site-uri
ANPCDEFP

Prof. Clitnovici
Gelu Gheorghe
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didactice formate

consilierea
Analiza
programelor

Nivel
local

IV.4. Asigurarea consultanţei de specialitate în pregătirea echipelor de proiect din şcoli cu scopul realizării unor aplicaţii pentru accesarea fondurilor europene
Director coordonator
Documentaţiile
Director coordonator Permanent
Numărul de cadre
Monitorizarea şi
2. Formare necesară căutării de parteneri şi

Partea a IV-a – Consultare, monitorizare şi evaluare
IV.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare în
vederea elaborării planului
Pentru elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii au fost consultate şi cunoscute următoarele
niveluri:
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI);
Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii.
Raportul de monitorizare externă a implementării PAS
Pentru consultarea factorilor locali (agenţi economici, părinţi, comunitate locală) au fost
organizate întâlniri de lucru stabilindu-se cerinţe, aşteptări care au fost luate în calcul la elaborarea
prezentului document.
Nivelurile interne şi externe consultate facilitează eleborarea planurilor strategice pe termen
lung pentru învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop asigurarea
corespondenţei între cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii în zona
noastră dar şi pentru contextul de politici şi dezvoltări la nivel european.
Liceul Tehnologic ,,Vasile Cocea” Moldoviţa a elaborat PAS în concordanţă cu realităţile
locale având ca ţintă atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare.
În elaborarea PAS există uneori constrângeri, deoarece nu există o informare exactă a
problemelor din reţelele externe şi interne iar în realitate în învăţământul românesc formarea
profesională nu este bazată în totalitate pe cerere.

IV.2 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS
Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea încercărilor sunt sarcini
comune tuturor celor implicaţi în activitatea educativă.
Responsabilii cuprinşi în Planul operaţional 2013-2014 vor monitoriza şi evalua nivelul de
atingere a obiectivelor la termenele stabilite. Procesul de monitorizare se va concretiza prin
chestionare, sondaje de opinie, rapoarte şi planuri de îmbunătăţire

Responsabilităţile privind monitorizarea Planului de acţiune al şcolii sunt următoarele:
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-

Curriculum:
Educ. Handruc Marinela
Prof. ing. Diaconiţa Gabriel
Prof. Drapatof Evelina
Prof. Șutu Laura

-

Activitatea de formare continuă:
Prof. Popescu Marcela
Înv. Hiche Mihaela – Irina

-

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară:
Consilier educativ prof. Iliesi Georgeta
Prof. Diaconiţa Gabriel
Prof. Şutu Laura
Elevă Prindii Sâziana

-

Relaţii comunitare:
Director prof. Clitnovici Gheorghe-Gelu
Prof. Drapatof Evelina

IV.3 Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare
PAS de către echipa managerială
Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi colaborarea cu partenerii
economico-sociali şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi punctele
slabe ale şcolii şi pe baza acestora planul managerial anual de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte şi
responsabilităţi precise şi ţinând cont de propunerile partenerilor economico-sociali.
Monitorizarea situaţiei absolvenţilor şcolii (angajaţi, continuare studii, şomeri etc.) se face
bază de procedură asumată la nivelul şcolii şi oferă feedback pentru prognoza evoluţiei cererii de
muncă pe calificări pentru actualizarea PAS.
-

Management:
Director coordonator -prof. Clitnovici Gheorghe-Gelu
Director adjunct- prof. Priscorneac Belei Diana Elena

Consiliul de Administratie, în componenţa de mai jos, monitorizează permanent
implementarea activităţilor cuprinse în Planul Operaţional din prezentul document:
-

prof. Clitnovici Gelu-Gheorghe – director coordonator
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-

prof. Popescu Marcela

-

înv. Lucescu Simona

-

prof. Iliesi Paraschiva

-

Iliesi Traian – primar

-

Cocerhan Romeo- reprezentant al Consiliului Local

-

Mortogan Cornel- reprezentant al Consiliului Local

-

Darie Dorin- reprezentant al părinţilor

-

Elev Nemciuc Adrian

-

prof. Diaconiţa Gabriel-lider de sindicat
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Anexa nr.1. Distribuţia populaţiei şcolare pe nivele de pregătire şi profile
1.Învăţământ preşcolar:
Grădiniţa cu Program Normal
MOLDOVIŢA
ARGEL km 11
PUTNA SECRIEŞ
Total elevi

Număr
preşcolari
70
30
15
115

Procente

Număr elevi
39
13
52

Procente
75,00%
25,00%
100%

60,87%
26,08%
13,05%
100 %

2. Învăţământ primar:
Clasa pregătitoare
MOLDOVIŢA
ARGEL km 11
Total elevi
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Şcoala Generală cu clasele I-IV
MOLDOVIŢA
ARGEL
Total elevi

Număr elevi
153
36
189

Procente
80,95%
19,05%
100%

3. Învăţământ gimnazial:
Şcoala Generală cu clasele V-VIII
MOLDOVIŢA
ARGEL
Total elevi
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Număr elevi
166
63
229

Procente
72,48%
27,52%
100%

4. Liceu – filieră tehnologică:
PROFILUL
Resurse naturale şi protecţia mediului
Servicii
Total elevi

5. Liceu – filieră tehnologică-seral:
PROFILUL
Tehnic
Total elevi
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Număr elevi
88
93
181

Procente
48,61%
51,38%
100%

Număr elevi
43
43

Procente
100%
100%

Anexa 2.
Formarea profesorilor

Formare continuă a cadrelor didactice

Unitatea
şcolară
Liceu
Tehnologic
”Vasile
Cocea ”

Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă

Localitatea

Nr. total
de cadre
didactice

Activităţi
metodice
(1)

Sesiuni
ştiinţifice
(2)

Stagii de
informare
ştiinţifică
(3)

Cursuri de
perfecţionare
(4)

Definitivat

Grad II

Grad I

Cursuri
postuniversitare

Masterat

Doctorat

Moldovita

52

52

-

-

23

20

11

18

2

1

-

- 63 -

Observaţii
(5)

Anexa 3
RATA DE SUCCES LA EXAMENELE NAŢIONALE
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Anexa 4
LISTA CONTRACTELOR ŞI PARTENERIATELOR CU AGENŢII ECONOMICI PARTENERI

Nr. Obiectul
Denumire
crt. contractului agent
economic

Profilul

Durata
contractului

1

Instruire
practică
comasată

S.C Saucolemn
S.R.L.
Vama

Fabricarea produselor
din lemn

An școlar 20152016

2

Instruire
practică
comasată

Ocolul Silvic
Moldoviţa

Resurse natural și
protecţia mediului

An școlar 20152016

3

Instruire
practică
comasată

Ocolul Silvic
Moldoviţa

Resurse natural și
protecţia mediului

An școlar 20152016

4

Curriculum în
dezvoltare
locală (CDL)

Ocolul Silvic
Moldoviţa

Resurse natural și
protecţia mediului

An școlar 20152016

5

Curriculum în
dezvoltare
locală (CDL)

Ocolul Silvic
Moldoviţa

Resurse natural și
protecţia mediului

An școlar 20152016

6

Instruire
practică
comasată

Motel „Oana”

Servicii

An școlar 20152016
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Anexa 5.
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Anexa 6.
Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT
PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA ŞCOLARĂ
(ultimii 8 ani)

Nr.
crt.
1

Unitatea şcolară

Anul reabilitării1)

2006,2007

2

Scoala cu clasele I-VIII
GPN Molddovita si Scoala cu clasele I-IV
Moldoviţa

3
4.
5

Grup Şcolar-Liceu
Scoala cu clasele I-VIII Argel
Grup Şcolar-Liceu-Internat -Cantină

2007
2010
2011-2012

2007

Programul prin care a fost/va fi reabilitată2)
Finanţare Consiliul Local, Finanţare externă particulară, Belgia şi
Olanda
Finanţare ISJ Suceava
Finanţare Consiliul Local, Finanţare externă particulară, Belgia şi
Olanda
Finanţare Consiliul Local, Finanţare externă particulară Elveţia
Finanţare Consiliul Local
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Anexa 7.
PLANUL DE ŞCOLARIZARE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015-2016

Nr. crt.
1
2

Profilul
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului

3

Tehnic

Specializarea
Tehnician în turism
Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii mediului
Tehnician proiectant
produse finite din lemn
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Nr clase/elevi
1/28
1/28
1/28

GLOSAR
abilităţi

analiza factorilor interesaţi

analiza mediului extern
analiza mediului intern

analiza problemelor
analiză

analiză SWOT

arborele obiectivelor

arborele problemelor

autoevaluare

cadrul logic

cadru naţional al calificărilor

calificare
ciclul de planificare strategică

Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la
îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual
Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind
cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative)
sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode,
materiale, unelte şi instrumente)
Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau
negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea
intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. Concluziile
analizei sunt integrate în construcţia proiectului.
Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio –
economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat
Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări
(analiză SWOT)
Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei situaţii
problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili cauzele
şi efectele acestora
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea
mediului extern (context socio – economic, demografic şi educaţional
actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin autoevaluare) şi
stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi
ameninţări (analiză SWOT)
Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe
(Weaknesses)
ale
unei
organizaţii,
a
oportunităţilor
(Opportunities) şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se
confruntă.
Reprezentarea sub formă de diagramă a situaţiei viitoare, după ce
toate problemele au fost rezolvate, realizată urmând o analiză a
problemei existente şi evidenţierea relaţiei mijloace-rezultate
Reprezentarea sub formă de diagramă a unei situaţii negative,
problematice sau care se doreşte a fi schimbată prin care se pune în
evidenţă relaţia cauză-efect
Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea
principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări
(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de
planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii capacităţii
organizaţiei de a implementa planul dezirabil de dezvoltare
Metodologie privind planificarea, managementul şi evaluarea
programelor şi proiectelor bazată pe analiza factorilor interesaţi,
analiza problemei, analiza obiectivelor, analiza strategiilor şi
organizare rezultatelor acestor analize într-o matrice de structurare
logică a planurilor de activităţi şi a resurselor.
Instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de
criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al
căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de
calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi
calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă
Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care este
obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a
obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite standarde
Succesiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau
actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde
etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,
monitorizarea, evaluare şi feedback.
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competenţă

cultura organizaţională a şcolii
cunoştinţe

durabilitate(sustenabilitate)
eficacitate
eficienţă

evaluarea proiectului
factori interesaţi

feedback

fezabilitate
fundamentare

grafic Gantt
grup ţintă

impact
implementare
indicatori

mandat
misiunea şcolii
monitorizare
monitorizare internă

Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi
personale, sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de
studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual
Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din
perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
Normele, valorile şi credinţele conducătoare care mijlocesc toate
relaţiile dintre şcoală şi comunitate.
Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele
reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de un
anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului
European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice şi/sau
faptice
Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după
terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport tehnic extern
Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea scopului
proiectului
Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil,
respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile în
rezultate planificate
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în compararea
coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând
eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus
Orice persoană, grupuri de personae, instituţii sau firme care pot avea
o relaţie cu proiectul unitatăţii de învăţământ. Ei pot afecta sau pot fi
afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele sau
produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face luând
în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor din care
fac parte. (en. stakeholder)
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în valorizarea
rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial şi
diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a bunelor
practici
Măsura în care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea
cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite
niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.
Metodă de prezentare grafică a informaţiilor privind planificarea
activităţilor unui proiect, relaţiile dintre ele, durata acestora şi
tremenele planificate de finalizare.
Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului
proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va
dezvolta proiectul.
Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea
obiectivelor politicilor sectoriale
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în punerea în
aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate.
Expresii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele
social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se
construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii calitative.
O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi
legalitatea acestuia.
Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le susţine
şi le promovează.
Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în măsurarea
progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea
formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia.
Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru
luarea deciziei şi managementul proiectului.
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obiectiv general

ocupaţie

PAS

PLAI

planificare

planificare strategică
PRAI

pre-condiţii
proiect
relevanţă

rezultate
rezultate ale învăţării

rezultat imediat (output)
riscuri
sector
sistem naţional de calificări

strategii de dezvoltare a pieţei

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

Strategii prin intermediul cărora unitatea IPT urmăreşte lărgirea
dimensiunii generale a pieţei, de exemplu prin stabilirea ca grupuri
ţintă a grupurilor slab reprezentate
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strategii de dezvoltare a
produsului
strategii de diversificare
strategii de intrare şi control
strategii de pătrundere
supoziţii
surse de verificare

teritorialitate
termeni de referinţă
ţinte SMART

viziunea şcolii

Strategii care constau în propunerea unor noi calificări sau abordarea
de noi modalităţi de organizare a predării calificărilor actuale.
Strategii prin care şcolile îşi lărgesc aria de activităţi, de obicei prin
activităţi într-un domeniu foarte apropiat de cel existent al şcolii
Strategii de promovare a fuziunilor, colaborărilor şi parteneriatelor etc
Strategii de câştigare a unui număr mai mare de clienţi de pe piaţa
actuală
Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul proiectului
dar asupra cărora managerul proiectului nu are control
Indică locul şi în ce fromă pot fi găsite informaţiile despre realizarea
obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, descrise de
indicatorii
Dimensiunea geografică şi sectorială a ofertei ÎPT
Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi
obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, calendarul
şi descrierea sarcinilor
Ţintele definite:Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în
colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă
măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura în
mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar realiste,
Relevante –contribuie la îndeplinirea misiunii, încadrate în Timp –
trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp.
Daclaraţia de prezentare a situaţiei viitoare, ideală, pe care organizaţia
doreşte să o creeze prin activităţile sale.
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