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INTRODUCERE
Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic (IPT)
are caracter naţional şi este în acord cu politicile naţionale privind dezvoltarea educaţiei şi formării
profesionale cât şi cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.
Termenul de planificare strategică este utilizat cu semnificaţia, promovată de modelul propus de
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) de realizare a planurilor,
de prognoză pe termen mediu, de 5 – 7 ani, a ofertei IPT.

Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei
învăţământului profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă
bazată pe inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă. Planificarea strategică a ofertei IPT are
în vedere realizarea corelării cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi, prin aceasta, facilitarea
tranziţiei de la şcoală la viaţa activă.
În susţinerea relevanţei ofertei de formare profesională prin IPT faţă de cererea pieţei muncii sunt
abordate atât aspectele cantitative, legate de deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa
muncii, cât şi cele calitative, referitoare la concordanţa dintre competenţele care descriu o
calificare şi nevoile pieţei muncii pe de o parte, şi calitatea rezultatelor învăţării pe de altă parte.
Modelul de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin IPT abordează
relevanţa ofertei din punct de vedere cantitativ şi calitativ sub aspectul teritorialităţii acesteia din
perspectiva a două dimensiuni: geografică şi sectorială. Dimensiunea geografică se referă la
distribuţia ofertei IPT la nivel naţional, regional, judeţean şi al comunităţilor locale şi are în
principal în vedere micşorarea deficitului de calificări şi competenţe, iar dimensiunea sectorială are
în vedere validarea ofertei educaţionale definită prin calificări şi competenţe asociate acestora la
nivelul sectoarelor economice ocupaţionale, şi vizează diminuarea neconcordanţei dintre cererea
de calificări şi competenţe şi oferta IPT. Celor două dimensiuni sunt reflecate în planificarea la
nivel de unitate IPT, formalizată prin componenta locală a curriculumului (CDL), care contribuie
atât la diminuarea deficitului de competenţe, cât şi la creşterea concordanţei dintre cererea pieţei
muncii şi oferta de competenţe

Anticipare
Studii
prospective

Calitate
asigurată

Acţiune
colectivă
Decizii
strategice

Asumarea
responsabilităţilor
Planificare
participativă

Schema conceptuală a modelului de planificare strategică în IPT
Planificarea strategică a ofertei IPT utilizează următoarele documente:
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI). Este realizat la nivel regional în scopul
de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare
socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea
regională, într-o perspectivă de 5 -7 ani;
PRAI oferă cadrul general pentru elaborarea planurilor şi programelor vizând:
 Calificările profesionale relevante pentru dezvoltarea socio-economică regională structurate
pe domenii ocupaţionale şi nivel de calificare;
 Măsuri de raţionalizare a reţelei şcolare;
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Planul de şcolarizare penrtu IPT al judeţelor;
Măsuri complementare de formare profesională continuă;
Măsuri asociate de formare profesională a elevilor cu nevoi speciale în vederea incluziunii
lor în sistemul general de educaţie;
 Măsuri privind dezvoltarea parteneriatului social şi a curriculumului în dezvoltare locală;
 Măsuri privind susţinerea investiţiilor în infrastructură şi echipamente didactice;
 Măsuri privind programul de formare a personalului didactic şi de conducere din unităţile
IPT:
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI). Realizat la nivel judeţean, are ca scop
îmbunătăţirea corelării dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare
socio - economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani. PLAI particularizează la nivelul
judeţului prevederile PRAI şi oferă astfel cadrul general pentru elaborarea planurilor şi
programelor conform nevoilor locale.
Planul de Acţiune al Şcolii (PAS). Este planul de dezvoltare al unităţii IPT, realizat de aceasta cu
scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta de educaţie şi formare profesională şi nevoile de
dezvoltare socio-economică la nivelul ariei ei de acţiune, din perspectiva următorilor 3 -5 ani. PAS
descrie modul în care fiecare unitate IPT:
 va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale;
 va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale;
 va îmbunătăţii calitatea programelor de educaţiei şi formare profesională oferite;
 va îndeplini programul de reformă pentru IPT;
 va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi;
 va asigura utilizarea eficientă a resurselor;
 va asigura formarea continuă a personalului şcolii;
va lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în vederea furnizării
unor servicii eficiente şi pentru dezvoltarea reţelelor locale
Obiectivele strategice ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Botoşani, pentru anul şcolar 20162017 sunt următoarele:
OBIECTIV STRATEGIC 1
1. Asigurarea egalității de șanse și a unui sistem educațional performant
1.1. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaționale de calitate cu accent pe
învățământul tehnic
1.2. Asigurarea accesului în domeniul învățământului și educației pentru minoritățile naționale și
confesiuni religioase
1.3. Crearea unui mediu educațional stimulativ pentru copiii proveniți din comunități dezavantajate
1.4. Deschiderea școlii către comunitate și dezvoltarea parteneriatului cu actorii comunităților
locale
1.5. Asigurarea măsurilor de evitare a segregării elevilor romi în educație
OBIECTIV STRATEGIC 2
2. Asigurarea unei bune proiectări și organizarea optimă a activității de management în
cadrul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și în unitățile de învățământ preuniversitar
din județ
2.1. Creșterea autonomiei instituțiilor de învățământ preuniversitar prin eficientizarea procesului
de management
2.2. Fundamentarea managementului calității pe autoevaluare și pe dezvoltarea instituțională
2.3. Consilierea personalului de conducere și facilitarea schimbului de informații în cadrul
managementului sistemului de învățământ județean
2.4. Optimizarea managementului resurselor umane în scopul profesionalizării carierei didactice și
a eficientizării activității manageriale. Utilizarea eficientă a resurselor materiale și financiare în
concordanță cu politicile educaționale și de finanțare
2.5. Asigurarea încadrării cu resurse umane calificate la nivelul tuturor unităților de învățământ
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2.6. Asigurarea formării continue şi a perfecţionării cadrelor didactice prin susţinerea examenelor
de definitivare şi acordarea gradelor didactice
2.7. Eficientizarea cursurilor de formare continuă a personalului didactic, în special la cadrele
didactice evaluatori în comisiile pentru examenele naționale
1.6. Reducerea absenteismului școlar, a riscului de abandon școlar, prevenirea violenței și creșterea
siguranței elevilor
1.7. Creșterea procentului de promovare la examenele naționale obținut în anul școlar 2018-2019
prin creșterea calității lecției ca principal instrument utilizat
OBIECTIV STRATEGIC 3
3. Accesarea și implementarea de proiecte educaționale europene în domeniul educației și
formării profesionale, în acord cu Strategia Europa 2020
3.1. Formarea competențelor specifice scrierii de proiecte și managementului de proiect
3.2. Optimizarea activităților de consultanță și a sesiunilor de formare privind accesarea și
derularea de proiecte educaționale
3.3. Asigurarea accesului la programul Erasmus+, Acțiunea cheie 1 – proiecte de mobilitate, la
proiecte de tip Jobs sau pentru înființarea de firme de exercițiu, pentru a dezvolta competențe
practice /tehnice pentru elevi
3.4. Asigurarea accesului la programele educaționale din domeniul educației și formării
profesionale specifice învățământului preuniversitar finanțate cu fonduri europene (Erasmus+,
POCU - Programul Operațional Capital Uman etc.)
3.5. Optimizarea activității de monitorizare a proiectelor aflate în derulare
OBIECTIV STRATEGIC 4
4. Îmbunătățirea și dezvoltarea relațiilor de comunicare
4.1. Asigurarea transferului de bune practici și valorizării de produs
4.2. Dezvoltarea parteneriatelor cu alte instituții în activitatea de monitorizare a unităților de
învățământ preuniversitar din județul Botoșani
4.3. Monitorizarea impactului parteneriatelor școlare asupra calității actului educațional
4.4. Îmbunătățirea calității comunicării organizaționale
4.5. Optimizarea comunicării interne ca instrument strategic al managementului
4.6. Dezvoltarea comunicării instituționale și a relațiilor publice
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PARTEA 1 – CONTEXTUL

1.1.Formularea misiunii şi viziunii şcolii
MISIUNEA.
Şcoala va asigura fiecărui elev o educaţie de calitate în spirit european şi o instruire
adecvată nevoilor personale, dezvoltând totodată capacitaţiile de adaptare şi orientare pentru a-şi
găsi locul potrivit într-o societate aflată într-un proces continuu de schimbare. Elevii vor obtine
performanţe în cadrul comunităţii, având dezvoltat simţul responsabilităţii, al toleranţei, al
spiritului de echipă indiferent de mediul de provenienţă.
VIZIUNEA.
Liceul Tehnologic ”Elie Radu” din Botoșani dorește să devină un mediu educaţional
modern, îmbunătățit calitativ, bazat pe pasiunea, tinuta profesionala si morala a cadrelor didactice,
oferind tinerilor condiții optime de formare a aptitudinilor şi competenţelor profesionale care
împreună cu cele antreprenoriale, de comunicare, ştiinţifice, civice le vor asigura un statut socioprofesional de succes şi util comunităţii.











VALORI-CHEIE ale școlii
Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință
Deschidere- la nou în relaţii interumane către practici europene pentru parteneriat.
Echipă- învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale.
Dezvoltare personală- prin formare şi perfecţionare permanentă.
Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda
dificultăţilor, a eşecurilor personale.
Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu
în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri şi a
avea un comportament adecvat oricărei situaţii;
Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în
faptă.
Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate.
PRINCIPIILE pe care le cultivă Liceul Tehnologic ”Elie Radu”:
 toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens; copiii trebuie respectaţi
şi ascultaţi;
 dacă unii elevi întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească iar căutarea
metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi dezvoltării abilităţilor practice
reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către professor;
 toţi copiii au capacitatea de a învăţa. Obiectivul trebuie să fie cel de îmbunătăţire
continuă a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a
eşecurilor;
 competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea
sarcinilor;
 în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructor;
 părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul actului educațional;
 şcoala creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.
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1.2. Profilul prezent al şcolii
Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani este situat în municipiul Botoşani şi asigură
servicii de educaţie pentru elevii din judeţul Botoşani.

Înființat în anul 1972, Liceul Tehnologic ”Elie Radu” din Botoșani se distinge în cadrul
învățământului botoșănean prin unicitatea specificului pe care îl are, fiind singurul liceu
cu profil construcții, instalații și lucrări publice din județ.
Pe parcursul celor peste 45 ani de activitate neîntreruptă liceul nostru a pregatit elevi atât la
învătământul liceal cât şi la cel profesional, pregătindu-i în următoarele specializări:
 Construcţii şi lucrări publice;
 Instalaţii;
 Protecţia mediului;
 Mecanică.
Din anul 1991 liceul poartă numele distinsei personalitaţi care a fost inginerul şi
profesorul universitar Elie Radu (1853-1931), cu realizări şi contribuţii importante în
dezvoltarea ingineriei construcţiilor la noi în ţară.În peisajul învăţământului botoşănean,
liceul nostru se distinge prin unicitatea specificului pe care îl are, fiind singurul liceu de
construcţii din judeţ.
Liceul Tehnologic ”Elie Radu” dispune de o suprafață totală de 15.000 mp, din care 6500 mp
reprezintă suprafața construită și are în componență următoarele corpuri de clădiri:
 corpul A, cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare: fizică, chimie, informatică;
 corpul B având 5 ateliere școlare: construcții, două de instalații, prelucrarea lemnului,
mecanică și 3 cabinete de specialitate: construcții, instalații, mecanică, dotate cu un bogat
material didactic;
 sală de sport, internat, cantină, centrală proprie, parc dendrologic unicat în rețeaua
unităților școlare din județ.
Liceul Tehnologic „Elie Radu” are în componenţă școală profesională cu durata de 3 ani şi liceu
tehnologic, şcolarizând elevi cu vârstă între 14-19 ani în cadrul învățămânului de zi și peste 18 ani
la învățământul cu frecvență redusă. Biblioteca şcolii deţine 22.550 de volume, internatul asigură
condiţii de cazare pentru 100 de elevi, iar conectarea la Internet există în întreaga şcoală.
Şcoala este autorizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cf. OMECT 5770/2006
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Astăzi liceul nostru polarizează întregul învăţământ tehnic din domeniul construcţiilor şi
lucrărilor publice botoşănene. Dispune de o bună bază materială, iar cadrele didactice sunt animate
de cele mai nobile idealuri, contribuind din plin la formarea personalităţii tinerilor, la pregătirea lor
nu numai în domeniul specialităţii, ci şi pentru viaţă. Adolescenţii, doritori să se formeze în sfera
profesiunilor căutate pe piaţa muncii din ţară sau străinătate, găsesc în instituţia noastră o ofertă
complexă, competentă, temeinică, de instrucţie şi educaţie care să vină în întâmpinarea dorinţelor
şi aşteptărilor fiecăruia.
Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani se prezintă comunităţii locale şi naţionale, ca o
instituţie care a crescut şi educat zeci de generaţii de ingineri, tehnicieni şi muncitori cu înaltă
calificare.
Absolvenţii noştri sunt admişi în învăţământul superior tehnic. Cunoştinţele acumulate în
perioada studiilor permit integrarea socială a absolvenţilor atât prin angajarea la firme particulare
sau cu capital de stat, cât şi dezvoltarea unor afaceri personale.
În anul şcolar 2019-2020:
-populaţia şcolară :
1. număr de elevi:387
2. mediul de provenienţă:preponderent rural
-personalul didactic
1. didactic: 28
2 didactic auxiliar:7
3.nedidactic:12
-calitatea personalului didactic
1. titulari:15
2. suplinitori:13
-performanţe didactice
1.doctorat: 2
2.gradul didactic I: 14
3.gradul didactic II: 3
4.definitiv: 7
5.debutanţi: 2
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1.3. Analiza rezultatelor anului şcolar trecut
1.3.1. Performanţele şcolare
Având în vedere schimbările în abordarea strategică din domeniul educaţiei şi formării
profesionale este important ca şcoala să îşi analizeze cu atenţie rolul şi poziţia strategică.
Este adevărat că, datorită lucrărilor începute la Campusul școlar în anul 2008, școala
a trecut printr-o perioadă nefasta, când, elevi și profesori, am suportat condiții improprii unui
proces de învățământ, activam în internatul școlii, în frig, în spații improprii procesului de
învățământ, cu multe frustrări dar îndîrjiți în a ne face datoria de dascăl. Am depăşit această
situaţie prin finalizarea în anul 2013 a lucrărilor la corpul principal al şcolii
Datorită interesului crescut din partea părinţilor şi elevilor pentru pregătirea profesională,
începând cu anul școlar 2015-2016, liceul nostru s-a redresat, aflâdu-se pe un tred crescător, prin
realizarea și de clase de învățământ profesional.
Chiar dacă elevii noștri provin cu precădere din mediul rural sau din familii cu mari probleme
sociale și financiare, apreciem eforturile deosebite ale părinților sau susținătorilor pentru a asigura
copiilor condiții strict necesare frecventării cursurilor școlare la liceu sau școala profesională.
Aceste aspecte suplimentează eforturile depuse de personalul didactic din școala noastă, în
asigurarea șanselor egale la educație pentru toți elevii, în consilierea lor și în sprijinirea elevilor cu
nevoi speciale.
Plusvaloarea obținută prin procesul instructiv-educativ este generată de multă muncă
suplimentară, implicare, responsabilitate.
În anul şcolar 2018 - 2019:
-plan de şcolarizare realizat: 71,42%
-promovabilitate la sfârşit de an şcolar: 85,31
-promovabilitate la examenul de certificare a competenţelor profesionale: 100%
Rezultatele examenului de bacalaureat se justifică prin faptul că elevii noştri optează pentru
un traseu profesional tehnic, prin liceu sau şcoala profesională, pentru o meserie concretă, cerută
pe piaţa muncii. Interesul foarte scăzut pentru acest examen este generat şi de ponderea crescută a
abilităţilor practic-aplicative comparate cu inclinaţiile şi resursele intelectuale ale elevilor dar şi
dorinţa de angajare pe piaţa muncii, pentru rezolvarea mai rapidă a problemelor financiare din
familie.
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1.3.1.RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂŢII COMISIILOR METODICE - an școlar 2018 - 2019
DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV
Puncte tari/puncte slabe constatate în activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor metodice, privind
următoarele aspecte :
1.

Calitatea proiectării didactice

Puncte tari
- proiectarea didactică s-a realizat conform
cerinţelor programelor şcolare pentru disciplinele
din cadrul comisiilor metodice;
- este respectată structura și alocările orare din
planul de învățământ;
- se remarcă o bună cunoaştere şi respectarea
curriculum-ului de către cadrele didactice;
- în proiectarea conţinuturilor s-a ţinut cont de noile
reglementări elaborate de MECȘ, precum şi de
recomandările primite din partea inspectorului de
specialitate;
- obiectivele operaţionale sunt orientate spre
formarea şi dezvoltarea competenţelor cheie şi sunt,
în general, clare, precise, exprimate în termeni
comportamentali, măsurabili;
- se observă o preocupare constantă pentru
asigurarea succesiunii logice a evenimentelor
instruirii;
- cadrele didactice sunt mai selective în alegerea
auxiliarelor didactice (varietatea ofertei şi
experienţa) şi le utilizează pe cele care sunt de un
înalt nivel calitativ din punct de vedere ştiinţific şi
metodologic.
- conţinuturile şi strategiile didactice sunt centrate,
în general, pe elev, există curriculum diferenţiat;
2.

- tendinţa de a se lua de pe Internet a planificărilor fără a se
consulta propriu-zis programele şcolare;
- nu există o ritmicitate în intocmirea proiectelor didactice la
toți profesorii debutanţi, ritmicitate consemnată in graficele de
monitorizare.

Calitatea actului didactic

Puncte tari
- s-a urmărit atingerea obiectivelor propuse
- lecţii bogate atât în ceea ce priveşte conţinutul cât
şi calitatea informațiilor;
- tendinţa de a folosi metode moderne pentru
însuşirea cunoştinţelor;
- toate cadrele didactice au parcurs materia la
fiecare disciplină de învăţământ, conform
planificărilor calendaristice proiectate pe unităţi de
învăţare;
- s-au întreprins activităţi de observare a elevilor,
discuţii cu părinţii, vizite la domiciliul elevilor;
- cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de
muncă, respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi
autodepăşire;
3.

Puncte slabe

Puncte slabe
- nu a fost utilizată platforma AeL;
- preponderența metodelor expozitive.

Calitatea evaluării elevilor

Puncte tari
- modalităţile de evaluare au fost prezente pe toată
durata lecţiilor;
- realizarea evaluării continue şi a evaluării
sumative;
- la finalul fiecărei unităţi de învăţare și la sfârșitul
anului şcolar 2015-2016, la nivelul fiecărei clase, sau aplicat probe de evaluare sumativă (însoţite de
specificarea obiectivelor avute în vedere,
competenţele vizate, rezultatele obţinute, greşelile
specifice, precum şi măsurile de remediere sau

Puncte slabe
- cerinţe de evaluare supraîncărcate;
- la fiecare clasă s-a identificat un număr mic de elevi care
întâmpină dificultăţi în ceea ce priveşte atingerea standardelor
curriculare de performanţă ( aceşti elevii scriu cu omisiuni
cuvinte, propoziţii, texte date spre dictare, au un vocabular
sărac, nu stăpânesc limbajul matematic nici algoritmii de calcul).
Cu aceşti elevi , în acest an școlar se vor derula programe de
recuperare în vederea eliminării acestor probleme;
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dezvoltare);
- s-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de
învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu
diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi
asume responsabilitatea pentru propriul proces de
învăţământ;
- criteriile evaluării au fost raportate la standardele
de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. Ca şi
bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre
scrise : lucrări finale, fotografii şi înregistrări
ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice,
desene, compuneri); setul de evaluare profesor-elev
( lucrări ale elevilor, teste redactate de învăţător, fişe
de observaţie, caietul// ); teste scrise; întâlniri
diriginte -elev;

- tendinţa copiilor de a sta un timp îndelungat în faţa
calculatorului şi a televizorului conduce la obţinerea unor
rezultate neperformante la învăţătură, făcând dificilă munca
cadrului didactic.
-

folosirea doar a unor mijloace standard de evaluare a
elevilor.

4. Aprecieri asupra nivelului atingerii standardelor de către elevi

-

Puncte tari
- elevii dovedesc, în general atingerea nivelului
standard de cunostințe, dovedindu-se astfel faptul că
metodele alese de profesor sunt optime ;
- sunt incurajați să se exprime critic, argumentat, să
formuleze puncte de vedere personale ;
- este stimulată modalitatea de evaluare de la
bacalaureat, în scopul obişnuirii elevilor cu acest
sistem, rezultatele obtinute de catre elevi arată
atingerea competențelor cheie si competențelor
tehnice generale cuprinse in standardele de pregătire
profesională;
- datorită dotării practicii la agentii economici elevii
au posibilitatea formării abilităților și deprinderilor
practice;
- o mare parte din elevi dețin cunoștințe anterioare
care permit o bună ințelegere a noilor conținuturi.

Puncte slabe
- au fost şi elevi care nu au reuşit să-şi însuşească corect
noţiunile;
- participarea redusă a elevilor la concursurile şcolare;
- rezultate slabe obținute la concursurile școlare;
- în ciuda eforturilor cadrelor didactice, există în fiecare clasă
numeroşi elevi care nu au bagajul de cunoştinţe minim-folosirea
insuficieta a dotarii pentru atingerea competențelor tehnice
specializate cuprinse in standardele de pregatire profesională;
- o parte din elevi optează pentru alte domenii profesionale, ceea
ce nu permite o bună corelare a conținuturilor învățării cu
achizițiile anterioare;
- nu s-au abordat strategii diferențiate în ceea ce privește
formarea competențelor și deprinderilor.

5. Program de pregătire cu elevii capabili de performanţă – calitate, desfăşurare, eficienţă
Puncte tari
- rezultatele obţinute de elevi la testele predictive cât şi
la testele de evaluare formativă şi sumativă au fost
interpretate de către cadrele didactice, realizându-se
ulterior programe de intervenţie pentru recuperarea
golurilor la elevii la care acestea există, programe de
dezvoltare pentru elevii cu posibilităţi intelectuale
ridicate
- evidenţiem consecvenţa majorității cadrelor didactice
în abordarea centrată pe obţinerea de performanţe a
conţinuturilor învăţării, performanţe măsurate periodic
în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate
în rezultatele testărilor predictive, formative şi sumative,
confirmându-se o calitate sporită a actului didactic
comparativ cu anii şcolari precedenţi, aspect obiectivat
în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi
comportamentele elevilor;
- pregătirea elevilor capabili de performanţă a adus
satisfacţii dascălilor care s-au implicat în aceste
activităţi, datorită numărului mare de elevi doritori să
participe la diverse competiţii şi a rezultatelor obţinute;
- indiferent care a fost modul de participare (direct sau
indirect) , a existat interes din partea dascălilor şi al
elevilor;
- s-a participat la diferite concursuri la nivel local,
judeţean sau naţional ;
- întâlnirile de lucru dintre profesor şi elevi au fost

Puncte slabe
- participarea redusă a elevilor la programele de pregătire
pentru performanţă;
- în ciuda eforturilor cadrelor didactice, există în fiecare
clasă numeroşi elevi care sunt dezinteresați față de atingerea
performanței în pregatirea profesională;
- lipsa posibilităților finaciare ale beneficiarilor educației
raportat la contextul psihosocial
- în activitatea didactică este asigurată rigoarea și
corectitudinea științifică a informației; planificarea și
desfășurarea activităților didactice este clară dar nu foarte
eficace.
- o parte din spațiile unității nu oferă facilități de învățământ
corespunzătoare.
- spațiile destinate învățării sunt suficient de mari, dar au
personal auxilar insuficient ca să ofere elevilor acces ușor la
materialele de îndrumare.
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centrate pe strategii
activităţilor didactice;

de

îmbunătăţire

a

calităţii

6. Program de pregătire suplimentară – calitate, desfăşurare, eficienţă
Puncte tari
- elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire,
atitudine pozitivă faţă de studiu, fiind antrenaţi în
diferite activităţi suplimentare atât în cadrul orelor de
curs (folosindu-se tratarea diferenţiată) cât şi în afara
orelor de curs;
- fiecare profesor a utilizat la clasă mijloacele
electronice de învăţământ în vederea eficientizării
activităţilor didactice;
- au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite
discipline de învăţământ;
- au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de
evaluare, de reînvăţare;
- elevii au fost implicaţi în alcătuirea de portofolii
tematice;
- pentru desfăşurarea activităţile de recuperare, o parte
dintre profesori au cerut sprijinul consilierului
psihologic şcolar care desfăşoară activităţi specifice în
vederea remedierii problemelor identificate.
- cadrele didactice au organizat programe de pregătire
suplimentară în vederea promovării examenelor de
Bacalaureat și Certificare de competențe profesionale.

Puncte slabe
- participarea redusă a elevilor la programele de pregătire
suplimentară;
- în ciuda eforturilor cadrelor didactice, există în fiecare
clasă numeroşi elevi care sunt dezinteresați de pregătire
suplimentară.

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Calendarul activităţilor educative la
nivel naţional, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfașurându-se sub diverse forme.
Punctele tari ale activităţii educative şi valorificarea oportunităţilor sunt reflectate de varietatea
activităţilor, proiectelor şi concursurilor educative derulate în şcoala noastră, activităţi menite să
crească gradul de adaptare a copiilor la viaţa socială, să promoveze imaginea şcolii în comunitate
prin realizarea de parteneriate cu instituţii ce au interese comune, prioritare în domeniul educativ.
1.3.2 Formarea continuă
Perfecționarea și formarea continuă a personalului didactic contribuie la îmbunătățirea culturii
organizaționale, a relațiilor interpersonale, în condițiile în care profesorii și elevii promovează
învățarea prin ei înșiși. Formarea și dezvoltarea continuă a personalului este un punct tare al școlii,
personalul Liceului Tehnologic “Elie Radu” Botoșani participă activ la cursuri organizate de CCD
Botoşani, ISJ Botoşani sau alte instituţii abilitate
Personalul didactic al unității este înscris pentru susținerea examenelor de promovare a
gradelor didactice.
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1.3.3. Rezultate la olimpiade
OLIMPIADELE LA DISCIPLINELE DIN ARIA CURRICULARĂ “TEHNOLOGII”
FAZA JUDEŢEANĂ
Februarie 2019
REZULTATE FINALE

Nr.
Numele şi
crt. prenumele elevului
1 Cojocaru Răzvan
2

Sârghia Mircea

3

Hemen Iulian

4

Murărașu Bianca

5

Murărașu Paula

6

Cucu Ioana

Domeniul

clasa

Locul

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice
Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice
Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice
Resurse naturale și
protecția mediului
Resurse naturale și
protecția mediului
Resurse naturale și
protecția mediului

a XII-a

I

a XII-a

II

a XII-a

III

a XI-a

I

Cadrul didactic care a
pregătit elevul
Neagu Constantin
Neagu Emilia
Neagu Constantin
Neagu Emilia
Neagu Constantin
Neagu Emilia,
Ohriniuc Andreea

a XII-a

I

Vieru Nicoleta Delia

a XII-a

II

Vieru Nicoleta Delia

1.3.4. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE
Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Calendarul activităţilor educative la
nivel naţional, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfașurându-se sub diverse forme.
Punctele tari ale activităţii educative şi valorificarea oportunităţilor sunt reflectate de varietatea
activităţilor, proiectelor şi concursurilor educative derulate în şcoala noastră, activităţi menite să
crească gradul de adaptare a copiilor la viaţa socială, să promoveze imaginea şcolii în comunitate
prin realizarea de parteneriate cu instituţii ce au interese comune, prioritare în domeniul educativ
Activități extraşcolare :
Semestrul I an școlar 2018-2019
Septembrie
1. Programul Naţional „Educaţie pentru cetăţenie democratică”
2. „ Diversitate culturala in Europa” - Ziua europeană a limbilor
3. ,,Ziua curățeniei în România!” acțiune de voluntariat - ecologizare în cadrul proiectului
Let's do it România
Octombrie
4. „Școala mea dragă”- 5 oct.Ziua Mondială a Educaţiei
5. „Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a alimentului
6. „Cinste lor!”- Ziua armatei române
Noiembrie
7. Proiect „Centenarul Marii Uniri la Liceul Tehnologic Elie Radu, Botoșani”
8. Săptămâna ,,Școala altfel- să știi mai multe, să fii mai bun!”
9. Săptămâna Educaţiei Globale
10. ,, Oameni și copii- drepturile noastre” – Ziua internatională a drepturilor copilului
11. ,,Fumatul dăunează grav sănătății!” – Ziua naționala fără tutun
12. Proiect ,,Suflet de român”
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Decembrie
13. ,,La mulți ani, Românie dragă!” – Ziua Națională a României
14. ,,Fii darnic!”
15. ,, Lângă bradul de Crăciun”
Ianuarie
16. ,,A fost odată ca-n povești…”- comemorare Mihai Eminescu
17. ,,Uniți în cuget și-n simțiri!”
SEMESTRUL AL II-LEA
Salile de
clasă

1.

„Valentine’s Day”- ateliere de lucru

14 .02.2019

2.

,,Strada - un pericol?”- săptămâna
educatiei rutiere/ dezbateri, acțiuni de
circulație rutieră concrete

Lab.informa
tică
18.02.2019 Împrejurimi
le școlii

3.

,, Mărțișorul, bucuria primăverii” –
ateliere de lucru, concurs, expoziții

28.02.2019

4.

,,Alege, este dreptul tău!” – aplicarea
de chestionare despre alimentația
sănătoasă, statistici, dezbateri

13.03.2019

5.

,,Protejați pădurea, protejați
22.04.2019
pământul!” – parade costumelor
eco,expoziție de desene, concurs ppt-uri

6.

,,Tradiții și obiceiuri Pascale” –
ateliere de lucru, expoziții

7.

8.
9.

10.

11.

,,Luna florilor” –decorarea sălilor de
clasă, plantare în curtea școlii
,,9 Mai – Ziua Europei” – panouri,
mape tematice, dezbateri
,,1 Iunie – Ziua Internațională a
copilului” – activități recreative, jocuri
ale copilăriei,

25.04.2019

08.05.2019

Sălile de
clasă
Incinta
școlii

CPPEȘE
Dirigintii

Elevii
claselor
IX

Prof.

Elevi,
profesori

Prof.

Consiliul
Diriginții
elevilor

Holul școlii
Curtea
școlii

Prof.

Sălile de
clasă

Prof.
religie

Sălile de
clasă
Curtea
școlii

Elevi ,
profesori

Elevi,
profesori
Elevi,
profesori

Elevi,
părinți,
Diriginții
profesori

Incinta
Elevi,
Profesorii
școlii
profesori
Incinta
Elevi,
03.06.2019 școlii, zone
Profesorii profesori
învecinate
Elevi,
Incinta
,,Omagiu dascălului meu!” – activități
Diriginții
cadre
05.06.2019
școlii
culturale
didactice
Biblioteca
, invitați
Elevi,
Concursurile, proiectele și
cadre
parteneriatele școlii – participarea la
Conform
Incinta
CPPEȘE
didactice
concursuri, întreceri, proiecte,
calendarului
școlii
Dirigintii
, părinți,
parteneriate, etc.
parteneri
09.05.2019

S-a organizat Săptămâna meseriilor la nivelul unității, primind vizite ale elevilor claselor aVIII-a de la școlile din apropierea municipiului și am participat la Târgul Liceelor 2019.
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Proiecte derulate pe parcursul întregului an școlar
- Anticorpii violenței – Coordonatori: prof. Badea Alina, Aionesei Sorin, Vieru Delia,
Andrascho Laura
- Ore Motivaționale- Coordonatori: prof. Badea Alina, Aionesei Sorin, Vieru Delia,
Andrascho Laura
- Pentru Altă Existență - Coordonatori: prof. Badea Alina, Aionesei Sorin, Vieru Delia,
Andrascho Laura
- Unitate în diversitate - Coordonatori: prof. Badea Alina, Aionesei Sorin, Vieru Delia,
Andrascho Laura
La nivelul unității se desfășoară proiectul de Grant-ROSE, prin care s-a reușit achiziționarea
a 20 de calculatoare, a unui multifuncțional, două reportofoane pentru activitățile desfășurate spre
realizarea revistei școlii, s-au desfășurat activități de pregătire în vederea promovării examenului
de bacalaureat și numeroase activități extrașcolare.
S-au scris și au fost admise două proiecte Erasmus+, a cărur derulare va începe în acest an școlar.

1.4.Priorităţi naţionale
În şedinţa din 27 aprilie 2016, Guvernul României a adoptat Strategia educaţiei şi formării
profesionale din România pentru perioada 2016-2020, continuînd Strategia formării profesionale
din România pentru perioada 2014-2020.
Obiectivul general al Strategiei este dezvoltarea unui sistem de educaţie şi formare profesională
adaptat cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor beneficiarilor direcţi.
Acest obiectiv general este derivate din patru obiective strategice pentru care au fost formulate
direcţii de acţiune şi rezultate asociate, toate dezvoltate în jurul a patru concept-cheie:
-relevanţă
-acces şi participare
-calitate
-inovare şi cooperare
Strategia educației și formării profesionale este complementară Strategiei Naționale pentru
învățarea pe tot parcursul vieții 2015-2020 și Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a școlii
și ia în considerare prioritățile stabilite în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020,
propunând o viziune globală asupra dezvoltării și consolidării formării profesionale inițiale și
continue.
Ipoteza generală a Strategiei are în vedere o creştere cu 10% a ponderii elevilor cuprinşi în ÎPT şi
creşterea ratei de participare a adulţilor la formarea profesională continuă(FPC) de la 1,8% în 2013
la 10 % în 2020.
Dintre ţintele Strategiei am selectat următoarele:
- creșterea ratei de ocupare a tinerilor între 20 și 34 de ani necuprinși în forme de educație și
formare la 63% până în 2020 (față de 57,2% în 2014).
- creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul
profesional la 60% în 2020 (față de 49,8% în 2014)
- creșterea ratei de participare a adulților la învățământul pe tot parcursul vieții la 10% în
2020 (de la 1,5% în 2014)
- reducerea ratei abandonului școlar din învățământul liceal tehnologic și învățământul
profesional la 2% în 2020 (de la 4,2% în 2014)
- creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat în rândul absolvenților
învățământului liceal tehnologic la 60% în 2020 (de la 45% în 2014)
Strategia propune o abordare corelată în domeniul ocupării și echității sociale, care să susțină
grupurile sociale dezavantajate, astfel încât acestea să fie integrare într-o formă de învățare inițială
sau continuă, adaptată necesităților individuale. Printre grupurile-țintă vizate sunt tinerii între 15 și
24 de ani care nu sunt nici angajați, nici nu urmează un program de educație sau formare
profesională, persoane confruntate cu perioade de tranziție pe piața forței de muncă și persoane cu
vârstă de peste 50 de ani.
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Astfel, vor fi sprijiniți 30.000 de elevi prin finanțarea instruirii practice, 42.000 de elevi prin
finanțarea nevoilor de cazare și masă, tineri din mediul rural și din medii defavorizate, tineri cu
dizabilități sau cu deficiențe, populația roma, tineri cuprinți în învățământul profesional în
campusurile școlare sau în centrele de formare.
Costul total estimat al implementării Strategiei 2016-2020 este de 1,8 mld. lei.
Sistemul de învățământ profesional și tehnic (IPT) parte integrantă a Sistemului Național
de Învățământ are ca funcție fundamentală oferirea către societate a forței de muncă adaptabile,
mobile și ușor de ocupat, capabilă să aplice abilitățile cerute de piața locală, regională și națională
a muncii.
Plecând de la această funcție a IPT în anii următori, precum și în perspectiva anului 2015 la
nivel național sunt stabilite următoarele priorități:
1. Restructurarea IPT prin promovarea și aplicarea unor noi proiecte de modernizare.
2. Întărirea mecanismelor de asigurare a calității procesului de pregătire profesională prin
IPT în vederea creșterii șanselor de integrare socio-profesională și a dezvoltării
capacității de învățare permanentă prin:
 Dezvoltare de curriculum
 Dezvoltare de standarde
 Învățare centrată pe elev
 Modernizarea bazei materiale
 Utilizarea ITC în predare
 Sistemul informațional
 Formarea continuă a personalului didactic
3. Adaptarea activităților educaționale la nevoile de dezvoltare durabilă integrate
economic și social atât pe plan local, județean cât și național prin:
 Management educațional
 Orientarea și consilierea elevilor
 Acordarea de șanse egale în pregătirea tuturor tinerilor
 Preocuparea pentru elevi cu nevoi special
 Formarea continuă a adulților
 Dezvoltarea de material pentru formarea diferențiată
4. Dezvoltarea și consolidarea culturii organizaționale a unității de învățământ din
perspectiva parteneriatelor sociale și spiritual antrprenorial prin realizarea de
parteneriate cu diferite întreprinderi și instituții.
5. Asigurarea condițiilor necesare integrării europene a IPT.
Politicile de integrare a IPT în contextul european sunt definite de o serie de tratate, printre care
Tratatul de la Amsterdam, Procesul Luxemburg, Consiliul European de la Feira.
6.
Programul operațional sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor umane (POSDRU)
care are ca obiectiv general dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității pe piața
muncii moderne ,flexibile și incluzive, care vor conduce până în 2015 la integrarea sustenabilă pe
piața muncii a 850 000 de persoane.
7.
Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (POSCCE)
care permite susținerea unităților școlare pentru construirea broadband pentru școli primare,
gimnaziale și liceale.
8.
Programul
Operațional
Regional
2007-2013
(POR)
care
permite
reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea/echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare,
universitare și a celei pentru formare profesională continuă.
Uniunea Europeană parcurge în prezent tranziția de la societatea industrială spre cea a
cunoașterii și informației, promovând căile specifice dezvoltării durabile. Inovarea a devenit
nucleul acestui proces, iar sloganul lansat de Uniunea Europeană este „ inovezi sau mori“. Cu alte
cuvinte, cel mai puternic nu va fi neapăra cel mai mare, ci cel mai rapid, ca eficiență anticipativă,
inovativă.
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Strategia „Lisabona 2000” are ca obiectiv major pe acela ca Europa sa devină “cea mai
competitivă și dinamică economie din lume, bazată pe cunoștințe, capabilă de o creșter economic
sustenabilă, care să ofere locuri de muncă mai bune și o mai mare coeziune socială ”. Planul
eEurope 2002 propune statelor member, printer altele, investiții în oameni și aptitudini. Ideea a fost
preluată de variantele actualizate eEurope 2002+ și eEurope 2005.Prin aceste variante,s-a lansat
dorința ca Europa să devină casa comună a vieții și prosperității, construită pe exigențele
dezvoltării durabile, cunoașterii științifice viabile și respectului pentru om și omenire.
Pentru ca învățământul și cercetarea să devină pîrghiile de dinamizare a economiei și
societății, în general, este necesară conceperea unui sistem instituțional care să unească
învățământul-întreprinderea-piața într-un ansambu coherent, funcțional. Soluția este inițierea unor
rețele școlare care déjà au început să funcționeze în România. Se așteaptă ca fenomenul
glo0balizării să cuprindă învățământul, care va devein fără frontiere.Între școli va exista atât o
colaborare, cât și o competiție, iar Liceul Tehnologic “Elie Radu” Botoșani se pregătește să
răspundă la aceste provocări.
Agenda reformei IPT (Învățământ Profesional și Tehnic) și propune ca priorități pe termen
scurt și mediu pentru învățământul preuniversitar următoarele:
- Învățarea centrată pe elev
- Parteneriatul cu întreprinderile
- Dezvoltare curriculum
- Dezvoltare de standarde de pregătire profesională
- Formarea continuă a personalului (metodica)
- Asigurarea calității
- Orientarea și consilierea privind cariera elevilor
- Sistemul informațional
- Modernizarea bazei materiale
- Managementul educațional
- Șanse egale pentru toți elevii
- Utilizarea ITC în predare
- Sprijinirea elevilor cu nevoi speciale
- Formarea continuă a adulților
- Integrarea europeană
- Dezvoltarea de materiale pentru formare diferențiată.
1.4. Obiective şi priorităţi regionale şi locale preluate din PLAI
Școala noastră este o școală de tradiție, care alături de celelalte unități școlare de profil
construcții din regiunea de N-E a contribuit și contribuie în continuare la pregătirea tinerilor în
vederea obținerii unor calificări profesionale adecvate la standarde europene în cadrul
învățământului profesional și tehnic.
Obiectivele dezvoltării regionale pentru regiunea de N-E :
 Stimularea dezvoltării echilibrate la nivelul întregii regiuni, diminuarea dezechilibrelor,
recuperarea întârzierilor şi cooperarea intraregională;
 Integrarea în structurile Uniunii Europene prin pregătirea cadrului instituţional
corespunzător criteriilor de integrare;
 Valorificarea resurselor regionale în scopul unei dezvoltări economico-sociale durabile;
 Stimularea cooperării interregionale, interne, internaţionale şi transfrontaliere.
Obiective strategice de acțiune pentru implementrea
 Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin şi dezvoltarea ofertei educaţionale
pentru adulţi
Obiectiv 1: Adaptarea reţelei scolare și a ofertei de formare profesională inițială la cerinţele pieţei
muncii și a opţiunilor elevilor.
Ținta / Rezultate măsurabile:
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Reducerea procentului de tineri șomeri din total someri de la 21% din numărul șomerilor în
2006 la 15 % în 2015.
Obiectiv 2: Creșterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare prin programe de
formare
continuă.
Ținta / Rezultate măsurabile:
Creșterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de pregătire/calificare prin formarea continuă
de la 12,5% în 2006 la 30 % în 2015.
Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de șanse în formarea iniţială
Reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii prin învățământ profesional, de la 65,38 % în
2006 la 10% în 2015.
Ținta / Rezultate măsurabile:
Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de pregătire / calificare din mediul rural de la
31% în 2004 la 60% în 2015.
Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare
Ținta / Rezultate măsurabile:
Creșterea ratei de participare a cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm
de 25% din total/ an școlar.
Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană în cel puţin
60% din unităţile de învăţământ profesional și tehnic.
Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor școlare IPT, în vederea asigurării calităţii în
formare
Ținta / Rezultate măsurabile:
Asigurarea dezvoltării infrastructurii și dotărilor pentru un număr de 5 unităţi școlare până
în 2020.
În judeţul Botoșani populaţia ocupată reprezintă 72% din totalul locuitorilor și este
distribuită, în principal, după cum urmează:
- 18,1% în industrie;
- 53,9% în agricultură;
- 10,9% în comerţ si prestări servicii;
- 4,85% în învăţământ;
- 3,5% în sănătate.
În judeţul Botoșani sunt înregistrate 6544 companii, din care 5615 sunt societăţi
comerciale, 19 regii autonome, 1162 asociaţii familiale, 14 societăţi cu capital integral străin etc.
În anul 2008, care a fost considerat un an de vârf al expansiunii economice, erau 56570
salariați la o populație a județului de 462 730 de locuitori distribuiți pe activități economice după
cum urmează:
Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale CAEN Rev.2
Număr persoane
Judeţul Botosani 2008
Total economie 56570
Agricultură, silvicultură și pescuit 1664
Industrie din care: 16797
Industrie extractivă 22
Industrie prelucrătoare 14540
Producţia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze și apă caldă 722
Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deșeurilor 1513
Construcţii 5371
Comerţ; repararea autovehicolelor și motocicletelor 8901
Transport și depozitare 1541
Hoteluri și restaurante 913
Informaţii si comunicaţii 495
Intermedieri financiare și asigurări 906
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Tranzacţii imobiliare 136
Activităţi profesionale, știinţifice și tehnice 634
Activităţi de servicii administrative și suport 1474
Administraţie publică și apărare;a sigurări sociale din sistemul public 3273
Învăţământ 7251
Sănătate și asistenţă socială 6531
Activităţi de spectacole, culturale și recreative 360
Alte activităţi de servicii 323

PARTEA a 2-a -ANALIZA NEVOILOR
2.1. Analiza nevoilor- Mediul extern
2.1.1. Aspecte demografice
Judeţul Botoşani este situat în extremitatea de nord-est a României, între cursurile
superioare ale râurilor Siret la vest şi Prut la est. Judeţul Botoşani se învecinează la sud cu judeţul
Iaşi, la vest cu judeţul Suceava, iar la nord şi est cu Ucraina respectiv Republica Moldova.
Oraşul Botoşani a apărut la o intersecţie favorabilă de drumuri comerciale, care i-au
asigurat prosperitate de timpuriu. Este cunoscut mai ales prin geniile pe care le-a dat culturii
româneşti: Mihai Eminescu, George Enescu, Nicolae Iorga, Ştefan Luchian şi alţii.
Judeţul Botoşani asigură accesul rutier spre Republica Moldova prin localitatea Stânca –
Ştefăneşti.
Suprafaţa judeţului Botoşani este de 4.986 km2, reprezentând 13,53% din suprafaţa
Regiunii Nord-Est (ocupând din acest punct de vedere locul 6 pe regiune şi 2,1% din teritoriul
ţării). După destinaţie, în anul 2012, aceasta suprafaţă era formată din: 392.569 ha suprafaţă
agricolă, 58370 ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 13797 ha de ape şi bălţi.
Populaţia judeţului, la data de 01.07.2011 a fost de 444804 locuitori reprezentând
12.04% din populaţia Regiunii Nord-Est (ocupând din acest punct de vedere locul 6 pe regiune).
De menţionat că acest indicator înregistrează o continuă scădere din anul 2003.
Tab.2.1. Populaţia judeţului
Data
Numărul locuitorilor*)
1 iulie 2003
460825
1 iulie 2004
459195
1 iulie 2005
459900
1 iulie 2006
456765
1 iulie 2007
454167
1 iulie 2008
451199
1 iulie 2009
448423
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1 iulie 2010
1 iulie 2011
1 ianuarie 2012**)

447107
444804
410706

Judeţul Botoşani are două municipii (Botoşani şi Dorohoi), cinci oraşe (este municipiul
Botoşani atestată documentar la 1439 şi are o pondere de 25% din populaţia județului.
Conform Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor-RPL din 20 octombrie 2011, după
naţionalitate şi religie populaţia judeţului este relativ omogenă. Dintre cetăţenii care au declarat
etnia şi religia, 98.61% sunt români şi 95.2% sunt de religie ortodoxă. Există mici grupuri de
rromi (1.06%), ucraineni, armeni, evrei, lipoveni (sub 0.20% fiecare). Densitatea populaţiei este de
89,7 loc/km2. Judeţul Botoşani are două municipii (Botoşani şi Dorohoi), cinci oraşe (Darabani,
Săveni, Ştefăneşti, Bucecea şi Flămânzi), 71 de comune şi 330 de sate. Reşedinţa judeţului este
municipiul Botoşani atestată documentar la 1439 şi are o pondere de 25,9% din populaţia judeţului
la recensământul din anul 2011.
2.1.2. Surse de informații pentru evaluarea mediului extern
Repartizarea populației pe medii de rezidență influiențează direct structura de ocupare a
forței de muncă. Astfel, în județul Botoșani există o populație ocupată preponderent în sectorul
primar (agricultură), sectoarele secundar și terțiar fiind dezvoltate în localitățile urbane amintite.
Distribuţia populaţiei pe medii de rezidenţă, la 1 iulie 2011, este de 58,10 % în mediul rural şi
41,90 % în mediul urban.
Conform PLAI se remarcă faptul că populația județului are un grad de îmbătrânire relativ
ridicat, grad generat de migrațiile populației active către alte piețe de muncă. Odată cu aderarea la
spaţiul european, consacrarea principiului liberei circulaţii a persoanei, a determinat o migraţie a
forţei de muncă. Înainte de 1990 era doar o migraţie internă. Soldul migraţiei interne, a fost în anul
2012 de -1174 (din care 5912 sosiri şi 7086 plecări).
În anul 2012, distribuţia pe medii de rezidenţă a migraţiei interne este următoarea:

Rural – 65,5% sosiri,
- 51,2% plecări

Urban -34,5% sosiri
- 48,8% plecări
Cauzele sunt determinate de schimbarea domiciliului în căutarea unui loc de muncă.
Mişcarea migratorie internă
Sosiţi
Anii

TOTAL

2008
2009
2010
2012

6017
5197
7124
5912

în
URBAN
1912
1719
2427
2042

Plecaţi
în
RURAL
4105
3478
4697
3870

TOTAL

din URBAN

din RURAL

7787
6730
8949
7086

3493
2989
3994
3460

4294
3741
4955
3626

Soldul
migraţiei
interne
-1770
-1533
- 1825
-1174

Sursa: INS
Se prognozează o reducere a populaţiei de vârstă 15-24 ani care poate continua procesul de
învăţământ în licee şi şcoli profesionale. Ponderea acestei populaţii în va scădea de la 15.4% în
2008 la numai 9.2% în anul 2050.
Tab. 2.12 Populaţia preşcolară şi şcolară pe regiuni, în anii 2008 şi 2050, varianta medie
-mii persoaneRegiunea/ Grupe de
Anul 2008
Anul 2020
Anul 2050
vârstă
Nord-Est
3-6 ani
171.4
148.8
92.2
7-14 ani
364.7
317.5
199.5
572.4
485.0
266.6
15-24 ani
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Concluzii
1. Majoritatea populaţiei din judeţul Botoşani locuieşte în mediul rural, în anul 2011
ponderea populaţiei din mediul rural fiind de 58.1%. Procentul este mai ridicat pentru populaţia în
grupa de vârstă 0-14 ani, 63.9% din populaţia din această grupă de vârstă se găseşte în mediul
rural.
Populaţia în vârstă de muncă 15-59 ani este aproximativ egal distribuită pe medii, în urban
sunt 131 mii pers iar în rural 140 mii persoane. Diferenţe mai mari în distribuţia pe medii se
înregistrează la populaţia vârstnică, de 60 ani şi peste. In urban locuiesc aprox. 27 mii pers iar în
rural locuiesc peste 67 mii persoane vârstnice.
2. Din punct de vedere etnic, populaţia judeţului este relativ omogenă. Conform RPL 2011,
românii reprezintă 98.61 % din populaţia la care s-a înregistrat această caracteristică. Următoarea
etnie ca mărime este etnia romă, care înregistrează un procent de 1.06%. Alte etnii înregistrate:
ucraineni 0,17%, ruşi-lipoveni 0,10%, evrei 0,01%, maghiari sub 0,01%.
3. Soldul migraţiei interne este negativ, în anul 2012 acesta fiind de -1174 persoane. Din
numărul total de sosiri, marea majoritate sunt în mediul rural 65.5% şi numar 34.5% din sosiri sunt
în mediul urban.
4. Soldul migraţiei externe nu este disponibil, nefiind finalizate datele RPL 2011, dar este
evident că acesta este negativ.
5. Sporul natural este de asemenea negativ, crescând în valori absolute de la an la an,
ajungând în anul 2011 la - 6.2 la 1000 de locuitori.
2.1.2. Piaţa muncii
Aportul cel mai mare pe piaţa muncii, în ceea ce priveşte oferta de locuri de muncă din judeţul
Botoşani, o deţin în ordine descrescătoare domeniile:
Construcţii,
Mecanică,
Servicii,
Industrie textilă şi Pielărie.

Construcţii- înregistrează un număr mare de locuri de muncă vacanate şi un număr mult mai mic
de absolvenţi, deşi din 2009 situaţia este oscilantă, rezultă nevoia de creştere a numărului de absolvenţi în
acest domeniu.
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Fig 4.4. Structura populaţiei ocupate pe activităţi
Mecanica - înregistrează un număr mare de şomeri faţă de locurile de muncă declarate vacante şi
numărul de absolvenţi. Deoarece multe calificări din domeniul Mecanică sunt considerate ca făcând parte
din Servicii, se recomandă menţinerea cifrei de şcolarizare pentru acest domeniu.

sursa : Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncã Botoşani
Tab. 4.8 Evoluţia populaţiei ocupate pe principalele activităţi în perioada 2002 - 2010
mii persoane
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

TOTAL, din care

172,1

160,8

154,7

153,1

151.1

153.5

149.3

145,7

145

AGRICULTURA

106,5

91,3

87,0

81.1

76.3

74.9

74,1

73,8

73,9

INDUSTRIE

26,3

27,6

24,4

23.2

23.8

23.7

23.5

22,1

21,5

SERVICII

35,5

37,4

39,3

44,1

45.9

49.0

45,3

45,2

45,3

CONSTRUCŢII

2,6

3,3

4,0

4,3

5.1

5.8

6.4

4,6

4,3

Sursa : Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncã Botoşani
Conform datelor din tabelul 4.8 evoluţia ponderilor populaţiei ocupate este
Descrescătoare în Agricultură (de la 106,5% în 2002 la 73,9% în 2010 )
CRESCĂTOARE în Servicii (de la 35,5% în 2002 la 45,3% în 2010)
Descrescătoare în Industrie (de la 26,3% în 2002 la 21,5% în 2010)
CRESCĂTOARE în construcţii (de la 2,6% în 2002 la 4,3 % în 2010)
Aceste evoluţii au fost înregistrate pe fondul scăderii accentuate a populaţiei active şi a celei
ocupate.
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Concluzii din analiza Pieţei muncii. Implicaţii pentru ÎPT.
Numărul de şomeri înregistraţi în judeţul Botoşani prezintă o tendinţă de scădere
permanentă în perioada 2004 - 2010. Dacă în anul 2004 numărul de şomeri din judeţ era de 13283
persoane, în anul 2010 era de 9837 persoane, înregistrându-se astfel o scădere de 74,05 %.
Pe domenii, balanţa şomaj – locuri de muncă şi absolvenţi indică următoarele, pentru:
Construcţii – se înregistrează un număr mare de locuri de muncă vacante şi un număr mult
mai mic de absolvenţi, deşi din 2009 situaţia este oscilantă,
Recomandare: creşterea numărului de absolvenţi în acest domeniu.
Mecanica - înregistrează un număr mare de şomeri faţă de locurile de muncă declarate
vacante şi numărul de absolvenţi. Deoarece multe calificări din domeniul Mecanică sunt
considerate ca făcând parte din Servicii,
Recomandare: menţinerea cifrei de şcolarizare pentru acest domeniu
Protecţia mediului înregistrează un număr de şomeri aproape egal cu numărul de
absolvenţi şi un număr foarte mic de locuri de muncă declarate vacante.
2.1.3. Activitatea economică
Produsul intern brut
La nivelul judeţului Botoşani distribuţia PIB pe principalele ramuri industriale în
2004-2010 este următoarea:
Tab.3.1. valoarea PIB pe principalele ramuri ale economiei Mil lei
Ramura economiei/Anul
2004
2005
2006 2007 2008
2009
Agricultură,
vânătoare
421.3 411.2 449.4 433.5 569.7
503.1
şisilvicultură
0.2
0.2
0.2
0.4
0.6
0.6
Pescuit şi piscicultură
1)
629.3 676.3 693.6 965.9 1023.5 903.9
Industrie
144.2 171.6 245.7 415.0 529.0
467.2
Construcţii
229.1 277.0 333.2 473.8 497.9
439.7
Comerţ
29.9
49.8
61.1
85.0
80.6
71.1
Hoteluri şi restaurante
Transport,
depozitare
şi
207.5 256.9 305.1 416.5 482.6
426.2
comunicaţii
38.7
42.6
37.8
57.0
71.8
63.4
Intermedieri financiare
Tranzacţii
imobiliare,
închirieri şi activităţi de servicii
prestate
în
principal
304.2 411.1 515.0 712.2 778.3
687.3
întreprinderilor
Administraţie
publică
şi
124.2 162.9 177.1 244.9 264.6
233.7
apărare

perioada

2010
523.9
0.6
941.3
486.5
457.9
74.1
443.8
66.0

715.8
243.3
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Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială

127.5
81.1

159.4
109.8

180.2
116.1

223.8
163.5

325.1
213.1

287.1
188.2

299.0
196.0

Valoarea Adaugată Brută şi Produsul Intern Brut a avut următoarea evoluţie în perioada 20042010:
Tab.3.2. evoluţia VAB în perioada 2004-2010
Mil lei
Anul
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Valoarea adăugată brută
2337.2 2728.9 3114.5 4191.3 4836.9
4271.4
(VAB)
Produs intern brut (PIB) –
2642.5 3109.8 3561.3 4737.6 5435.0
4799.6
total
lei
Anul
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Produs intern brut
700.6
828.4
947.2
1271.1
1461.4
1290.5
pe locuitor - lei

2010
4448.1
4998.2
2010
1343.9

În judeţul Botoşani populaţia ocupată reprezintă 72% din totalul locuitorilor şi este
distribuită, în principal, după cum urmează:

18,1% în industrie;

53,9% în agricultură;

10,9% în comerţ şi prestări servicii;

4,85% în învăţământ;

3,5% în sănătate.
În judeţul Botoşani sunt înregistrate 6544 companii, din care 5615 sunt societăţi
comerciale, 19 regii autonome, 1162 asociaţii familiale, 14 societăţi cu capital integral străin etc.
În anul 2008, care a fost considerat un an de vârf al expansiunii economice, erau 56570
salariaţi la o populaţie a judeţului de 462 730 de locuitori .
În anul 2010, în luna ianuarie, erau 51432 salariaţi iar în luna decembrie 2010 erau 48563
salariaţi, cu tendinţă descrescătoare în ianuarie 2011 când erau 48493 salariaţi.
Prognoze privind Evoluţia Produsului Intern Brut Judeţean pentru judeţul Botoşani
ratele medii anuale proiectate pentru PIB, productivitatea muncii, ocupare, precum şi contribuţiile
factorului muncă şi a factorului capital pe activităţi economice sunt prezentate mai jos. Menţionăm
că realizarea ritmului de creştere economică proiectat depinde de asigurarea contribuţiei factorului
capital

BOTOSANI
agricultura, vânătoare şi silvicultură
pescuit şi piscicultură
industrie extractiva
industrie prelucratoare
energie electrica, termica, gaze, apa
construcţii
comerţ
hoteluri şi restuarante
transport, depozitare, comunicaţii
intermedieri financiare
tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal firmelor
administraţie publică şi apărare
învăţământ
sănătate şi asistenţă socială
alte

rata medie anuala
rata medie de
proiectata de crestere crestere W
PIB
propusa
3,0
1,1
3,5
0,0
1,6
1,0
5,0
2,5
4,0
1,5
5,5
2,0
6,0
2,0
5,0
3,3
5,0
2,5
5,5
3,5
6,0
4,0
4,0
4,0
4,5

3,5
2,0
0,5
0,5
0,0

rata medie de
crestere Ocup
propusa
-2,7
0,0
-1,2
0,6
0,0
1,4
1,0
1,5
0,2
0,3
0,3
-0,5
0,0
1,0
0,0

Contributia
cresterii factorului Contributia cresterii
munca
factorului capital
-3,0
6,0
0,0
3,5
-1,2
2,8
1,5
3,5
0,0
4,0
2,8
2,7
2,0
4,0
4,8
0,2
0,5
4,5
1,0
4,5
1,0
-1,0
0,0
0,5
0,0

5,0
5,0
4,0
3,5
4,5
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Prognoze privind Evoluţia Produsului Intern Brut Judeţean

Pentru judeţul Botoşani ratele medii anuale proiectate pentru PIB, productivitatea muncii,
ocupare, perecum şi contribuţiile factorului muncă şi a factorului capital pe activităţi economice
sunt prezentate mai jos. Menţionăm că realizarea ritmului de creştere economică proiectat depinde
de asigurarea contribuţiei factorului capital.
Tab. 3.1.
BOTOSANI
agricultura, vânătoare şi silvicultură
pescuit şi piscicultură
industrie extractiva
industrie prelucratoare
energie electrica, termica, gaze, apa
construcţii
comerţ
hoteluri şi restuarante
transport, depozitare, comunicaţii
intermedieri financiare
tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de
servicii prestate în principal firmelor
administraţie publică şi apărare
învăţământ
sănătate şi asistenţă socială
alte

rata medie anuala
rata medie de
proiectata de crestere crestere W
PIB
propusa
3,0
1,1
3,5
0,0
1,6
1,0
5,0
2,5
4,0
1,5
5,5
2,0
6,0
2,0
5,0
3,3
5,0
2,5
5,5
3,5
6,0
4,0
4,0
4,0
4,5

3,5
2,0
0,5
0,5
0,0

rata medie de
crestere Ocup
propusa
-2,7
0,0
-1,2
0,6
0,0
1,4
1,0
1,5
0,2
0,3
0,3
-0,5
0,0
1,0
0,0

Contributia
cresterii factorului Contributia cresterii
munca
factorului capital
-3,0
6,0
0,0
3,5
-1,2
2,8
1,5
3,5
0,0
4,0
2,8
2,7
2,0
4,0
4,8
0,2
0,5
4,5
1,0
4,5
1,0
-1,0
0,0
0,5
0,0

5,0
5,0
4,0
3,5
4,5

2.1.3. Analiza mediului extern
ACŢIUNI PROPUSE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR DEZVOLTĂRII IPT LA ORIZONTUL ANULUI
20117
PRIORITATEA /OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea structurii IPT în concordanta cu dinamica unei societăți
bazate pe cunoaștere, cu tendințele dezvoltarii socio-economice din judeţul Botoşani
Indicator de impact:
- Rata șomajului în rândul tinerilor absolvenți pe nivele de calificare.
Obiectivul și indicatori
Precondiții și riscuri
- Aplicarea cadrului legal, privind formarea profesională inițială;
Obiectiv 1 : Adaptarea rețelei școlare și a
- resursele materiale și umane necesare în susținerea IPT
ofertei de formare profesională inițială la
Realizarea
parteneriatului la nivelul fiecărei unități școlare;
cerințele pieței muncii și a opțiunilor
- Slaba implicare a partenerilor economici și lipsa de informare
elevilor.
privind structura IPT și posibilitățile de formare profesională.
Indicator:
- Rata șomajului tinerilor raportat la
populația activă
Ținta: Scăderea ratei somajului în randul
tinerilor raportat la populatia activă de la
21% (2006), la 15% (2013).
Rezultate (inclusiv indicatori privind Precondiții si riscuri
activitatile)
- Realizarea parteneriatului la nivelul fiecărei unități școlare;
1.1. Descreșterea ratei somajului în rîndul - Desfășurarea unor programe coerente de OSP la nivelul fiecărei
tinerilor absolvenți
școli;
1.2. Număr de parteneriate pe calificări și - Lipsa de indicatori/metode pentru a urmări inserția pe piața muncii a
unități școlare;
absolvenților;
1.3. Număr
CDL adoptat la nivelul - Numărul mic de consilieri și lipsa de interes a părinților pentru
fiecărei unități școlare din IPTrealizat în activități de tipul” consilierea părinților”
parteneriat;
- Calitatea slabă a învățământului, în special în mediul rural (metode
1.4. Analiza inserției pe piața forței de învechite de predare, lipsa bazei materiale în școli);
muncă.
Instituții
responsabil
Acțiuni - Activități
Termene
e pentru
Resurse
Precondiții și riscuri
implement
are
1. Realizarea de rețele
Anual- luna CLDPS,
Resurse
-Aplicarea cadrului legal, privind
școlare pentru asigurarea
decembrie
ISJ
bugetare şi
formarea profesională inițială;
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continuității în formare

2. Realizarea parteneriate
eficiente, în scopul
dobândirii de către elevi a
competențelor specializate.

Anual-luna
septembrie

3. Elaborarea
curriculumului în
dezvoltare locală (CDL) de
către scoală - agenți
economici, pentru
competențele specializate.

Anual-luna
septembrie

4. Realizare de studii ale
inserției profesionale pe
piața forței de muncă.

Anual-luna
septembrie

Unitățile
școlare,
partenerii
economici
CLDPS,
ISJ
Unitățile
școlare,
partenerii
economici
CLDPS,
ISJ
Unitățile
școlare,
partenerii
economici

extrabugetare
ale instituţiilor
reprezentate în
CLDPS
Resurse
bugetare şi
extrabugetare
ale instituţiilor
reprezentate în
CLDPS
Resurse
bugetare şi
extrabugetare
ale instituţiilor
reprezentate în
CLDPS

CJAPP, ISJ
Unitățile
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
ale instituţiilor
reprezentate în
CLDPS

Obiectivul și indicatori
Obiectiv 2 : Creșterea participării la programe
de Formare Profesională Continuă prin
reteaua IPT
Indicator:
- Rata populației cu grad ridicat de calificare
Ținta:
Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de
pregătire/calificare (min. nivelul 2) prin
programe de formare continuă de la 12,5 % in
2006 la 30 % in 2013.
Rezultate
(inclusiv
indicatori
privind
activitățile)
2.1. Nr. de unități școlare IPT acreditate FPC
2.2.Nr. calificări acreditate FPC
2.3.Nr. de cursuri susținute și număr de cursanți
instruiți;
2.4. Procentul de promovare a cursurilor;
2.5.Nr. de campanii de informare și consiliere
organizate,

Acțiuni - Activități

Termene

1. Participarea la programe de
formare managerială în
vederea acreditării unităților
școlare ca furnizori de formare
continuă.

Anual, luna
decembrie

-Lipsa unui sistem coerent date
statistice
privind
dinamica
economică din zonă.
-Realizarea parteneriatului la nivelul
fiecărei unitați școlare;
-Dezinteresul angajatorilor față de
investițiile
în
formare,
lipsa
strategiilor pe termen lung;
-Realizarea parteneriatului la nivelul
fiecărei unități școlare;
- Ponderea înca prea mare a
pregătirii teoretice în detrimentul
celei practice,
accent pe cunostințe nu pe formare
de competențe.
- Respectarea cadrului legal privind
activitatea CJAPP și a instituțiilor
subordonate;
- Numărul mic de consilieri
specializați;
- Persistența unei mentalități privind
eficiența activității de OSP.

Precondiții si riscuri
- Aplicarea cadrului legal, precum și documentelor UE privind
formarea profesională continuă;
- Creșterea gradului de interes a unui numar tot mai mare de
persoane pentru FPC;
- Calitatea programelor de FPC nu este întotdeauna în concordanță
cu exigențele dinamicii societății;

Precondiții și riscuri
- Acreditarea programelor de FPC;
- Asigurarea condițiilor organizatorice necesare desfășurării
programelor de FPC;
- Șanse mai reduse de acces pentru populația din mediul rural la
aceste programe de FPC;

Instituții
responsabile
pentru
implementar
e
ISJ, Unitațile
școlare,
CLDPS

Resurse

Precondiții și riscuri

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

- Acreditarea programelor de
formare managerială;
- Asigurarea condițiilor
organizatorice necesare
desfășurării programelor formare
managerială;
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2. Obținerea acreditării de
către
unitățile școlare ca
furnizori de formare continuă
și acreditarea ca centre de
evaluare a competențelor
dobândite în alt context decât
cel formal.

Anual, luna
ianuarie

ISJ, Unitățile
școlare,
CLDPS

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

3. Consilierea adulților pentru
reorientare în carieră și pentru
ridicarea nivelului calificării ,
cu
atragerea
partenerilor
sociali implicați ca beneficiari.
4. Realizare de analize privind
necesitațile pieței muncii
privind FPC cu sprijinul
AJOFM, agenți economici,
ONG
5. Realizarea de campanii de
informare și promovare a
calificărilor specifice zonei
rurale în vederea diminuării
fenomenului migrației ,a forței
de muncă

Anual, luna
ianuarie

AJOFM
Autoritațile
locale, ISJ,
CLDPS

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

Anual, luna
octombrie

UIP NE
ISJ,Unitățile
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

Anual, luna
august

AJOFM
CLDPS
Unitățile
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare

-Unitățile școlare autorizate ca
FPC sunt în număr mic (deși se
înregistrează o creștere în ultimii
ani);
-Unitățile școlare autorizate nu
au derulat cursuri sau au derulat
un număr mic de cursuri
neacoperind cererea;
-Existența nor programe coerente
de consiliere a adulților;
-Implicarea partenerilor sociali.
-Numărul mic de consilieri
specializați;
-Asigurarea condițiilor necesare
care să permită participarea unui
număr cât mai mare de persoane;
- Existența unui program de
acțiuni concrete;
- Asigurarea parteneriatului cu
alți factori din zonă;
- A se avea în vedere și o anumită
neîncredere din partea unor
persoane în eficiența acestor
campanii.

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 3 : Asigurarea egalității de șanse în
formarea inițială
Indicator:
1. Rata de parăsire timpurie a școlii prin SAM
Ținta: Reducerea ratei de părăsire timpurie de la
26,38 % in 2006 la 10% in 2013.
2. Gradul de cuprindere pe nivele și medii de
rezidență
Ținta:Creșterea gradului de cuprindere în mediul
rural, în grupuri dezavantajate ( copii cu CES)

Precondiții si riscuri
- Respectarea cadrului juridic privind asigurarea egalității de
șanse în formarea inițială.
- Asigurarea resurselor materiale, financiare ăi umane necesare.
- Situațiile socio-economice din anumite zone permit deocamdată
asigurarea unor șanse egale de reușită pentru toți elevii din
aceeași generație.

Rezultate
(inclusiv indicatori privind activitățile)
3.1. Număr de studii și analize privind motivele
părăsirii timpurii a școlii de către elevi.
3.2. Număr de programe de consiliere, elevi si
părinți
3.3. Număr de burse oferite, alte forme de
susținere
3.4 Număr de proiecte pentru incluziune

Precondiții și riscuri
- Elaborarea unor programe coerente de consiliere
psihopedagogică.
- Asigurarea resurselor materiale, financiare și umane necesare
realizării acțiunilor concrete de asigurare a șanselor egale de
reușită.
- Existența unor programe de FPC acreditate pentru cadrele
didactice din mediul rural.
- Lipsa pregătirii profesorilor pentru incluziunea socială
Instituții
responsabile
pentru
Resurse
Precondiții și riscuri
implementar
e
CJAPP,
Resurse
- Asigurarea unui esantion
unitatile
bugetare şi
reprezentativ de investigatie;
scolare,
extrabugetare
- Prezentarea concluziilor reisite
ISJ
FSE
factorilor de decizie;

Acțiuni - Activități

Termene

1. Realizarea de studii si analize
privind motivele parasirii timpurii
a scolii de catre elevi, pe medii de
rezidenta si etnii.

Anual, luna
decembrie
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2.Consilierea și informarea elev părinte în alegerea carierei privind
tendințele înregistrate pe piața
forței de muncă.

Anual, luna
ianuarie

CJAPP,
unitățile
școlare,
ISJ

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

3. Sprijin financiar pentru elevii
supuși riscului de părăsire timpurie
a școlii.

Anual, luna
ianuarie

Unitățile
școlare, ISJ,
agenții
economici

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

4. Formarea cadrelor didactice
pentru a lucra cu elevii din medii
dezavantajate (etnii, CES).

Anual, luna
august

Universități,
CCD, ISJ,
Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

Obiectivul și indicatori
Obiectiv 4 : Dezvoltarea resurselor umane din
sistemul IPT în vederea asigurării calității în
formare
Indicator: rata de participare a cadrelor didactice la
cursuri de formare continuă
Ținta: Creșterea ratei de participare a cadrelor
didactice la cursuri de formare continuă, cu un ritm
de 25% din total/ an scolar
Rezultate (inclusiv indicatori privind activitățile)
4.1. Nr. stagii, nr. participanți, nr. de cadre didactice careau finalizat aceste cursuri.
4.2. Nr. stagii, nr. participanți, nr. de cadre didactice careau finlizat aceste cursuri.
4.3. Nr. de acorduri de parteneriat, nr. de eleviparticipanți, nr. de participanți în țări ale UE.
4.4.Numar de scheme de mentorat pentru profesoriidebutanți.
Acțiuni - Activități

Termene

1. Dezvoltarea unor stagii de formare
continua a cadrelor didactice din IPT
pe o arie tematica legata de
problemele reformei la acest nivel in
parteneriat cu beneficiarii- agenti
economici
2. Organizarea unor stagii de formare
continua a cadrelor didactice din IPT
in vederea abilitarii lor ca mentori

Anual,
luna
decembri
e

Anual,
luna
ianuarie

- Elaborarea unor programe
coerente de consiliere și
informare e elevilor și
părinților;
- Lipsa de consilieri în toate
unitățile școlare;
- Asigurarea resurselor
financiare necesare;
- Existența unei situații concrete
cu elevii care au nevoie de acest
sprijin financiar;
- programe de formare a cadrelor
didactice pentru CES.
- Stabilirea unui calendar de
desfășurare a programelor de FC;
- Asigurarea condițiilor
organizatorice pentru buna
desfășurare a programelor de FC.

Precondiții și riscuri
- Programe acreditate de CNFP
- Baza materială adecvată
- Neaplicarea achizițiilor din cadrul cursurilor de formare continuă
(FC)
- Slaba salarizare a cadrelor didactice, în special a debutanților și
a celor cu vechime mică;
- Lipsa de motivație materială a cadrelor didactice cu rezultate
performante;

Precondiții și riscuri
Funcționarea eficientă a sistemului de informare a cadrelor
didactice privind oferta de FC (site-urile universităților, CCD).
Realizarea unei campanii de informare a cadrelor didactice
privind oferta de FC.
Asigurarea tuturor condițiilor organizatorice privind buna
desfășurare a stagiilor de FC.
Pot apărea probleme legate de participarea activă a cadrelor
didactice la aceste stagii de FC datorită organizării lor în perioade
aglomerate de activitate.
Instituții
Resurse
Precondiții și riscuri
responsabil
e pentru
implement
are
Universitat Resurse
Programe acreditate de CNFP
i, CCD,
bugetare şi
Baza materiala adecvata
ISJ, Unitati extrabugetare
Neaplicarea achizitiilor din cadrul
scolare
FSE
cursurilor de formare continua
(FC)
Universităț
i, CCD,
ISJ, Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

Respectarea cadrului legal.
Programe acreditate de CNFP.
Baza materiala adecvata.
Neaplicarea achizitiilor din cadrul
cursurilor de FC.
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3. Organizarea, in parteneriat cu
agenti economici, a stagiilor de
instruire practica, inclusiv in tari ale
UE

Anual,
luna
ianuarie

Unitati
scolare,
ISJ, agenti
economici

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

4. Diseminarea experienței acumulate
în procesul de formare continuă prin
participarea cadrelor didactice din
IPT la simpozioane, sesiuni de
referate, schimburi de experiență, etc.

Anual,
conform
calendare
lor de
acțiuni

Universităț
i, CCD,
ISJ, Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

Obiectivul si indicatori
Obiectiv 5 : Dezvoltarea infrastructurii unitatilor
scolare IPT, in vederea asigurarii calitatii in
formare
Indicatori: Asigurarea dezvoltarii infrastructurii și
dotării pentru un număr de 5 unități școlare IPT
până în anul 2020.
Rezultate
(inclusiv indicatori privind activitatile)
5.1. Nr. de scoli reabilitate, detalierea acestor
actiuni (sali de clasa, laboratoare, ateliere scoala,
sali de sport, cantine, camine);
5.2. Nr. de spatii adecvate desfașurării unor
programe de FPC;
5.3. Nr. Echipamente/laboratoare , ateliere de lucru
conform SPP
Actiuni - Activitati

Termene

Preconditii si riscuri
- Realizarea expertizelor de specialitate necesare;
- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare si umane
necesare;
- Există riscul nerespectării termenelor de execuție a
lucrărilor.
Preconditii si riscuri
- Asigurarea mijloacelor materiale, financiare si umane
necesare;
- Asigurarea conctractelor de achizitii.
-Sprijinul slab al agenților economici acordat sistemului de
invătământ tehnic.

Instituții
responsabile
pentru
implementare
CLDPS
ISJ, Unități
școlare

Resurse

Precondiții și riscuri

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

Realizarea expertizelor de
specialitate necesare;
- Asigurarea mijloacelor
materiale, financiare si
umane necesare;
- Exista riscul nerespectarii
termenelor de executie a
lucrarilor.
- Asigurarea mijloacelor
materiale, financiare si
umane necesare;

1. Reabilitarea infrastructurii
educationale
( săli de clasă, laboratoare, ateliere
scoală, săli de sport, cantine,
cămine), necesară în formarea
initială IPT

Anual,
cu
respectarea
graficelor de
executie

2. Dezvoltarea infrastructurii
unităților școlare IPT antrenate în
formarea continuă a adulților

Anual,
cu
respectarea
graficelor de
executie
Anual,
1.09.

CLDPS
ISJ, Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

CLDPS
ISJ, Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

Anual,
1.09.

M.E.C.I.,
CNDIPT,
Consiliile
locale,
ISJ, Unități
școlare

Resurse
bugetare şi
extrabugetare
FSE

3. Actualizarea dotarilor unitatilor
scolare IPT conform evolutiei
tehnologice, urmarind formarea de
competente cerute pe piata muncii.,
conform standardelor de pregatire
profesionala
4. Dotarea scolilor TVET
identificate cu echipamente IT,
echipamentele necesare
pregatirii de specialitate
și conectare la internet.

Respectarea cadrului legal.
Formarea personalului implicat
in desfasurarea instruirii
practice.
Baza materiala inadecvata.
Eficienta scazuta a activitatii de
instruire practica.
Respectarea calendarelor
actiunilor.
Asigurarea unui parteneriat activ
intre factorii iplicati.
Exista pericolul „goanei” dupa
diplome de participare.

- Existenta unor studii de
specialitate privind
evolutiile de pe piata
muncii;
- Asigurarea mijloacelor
materiale, financiare si
umane necesare;
- Asigurarea mijloacelor
materiale, financiare și
umane necesare;
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Anexa A: Ţinte pe termen mediu pe domenii de pregătire. Prognoze privind dezvoltarea regională la orizontul 2020

Cerere previzionata de locuri de
muncă
INCSMPS la nivelul regiunii %
2013
2017
2020

Domeniu
RESURSE NATURAL SI PROTECTIA
MEDIULUI
 Industrie alimentară
 Agricultură
 Silvicultură
 Protecția mediului
INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC
 Fabricarea produselor din lemn
 Electronică și automatizări
 Producție media
 Construcții
 Mecanica
 Electric
 Industrie textilă și pielărie
 Materiale de construcții
 Electromecanică
 Chimie industrială
 Tehnici poligrafice
SERVICII
 Turism
 Economic
 Comerț
 Estetica și igiena corpului omenesc

Oferta IPT Pondere rezultată
din analiză și consultare
la orizontul 2020 %
Botoșani
Regiune

14,2

14,7

14,2

23

1,5
10,5

0,0
10,8

1,5
10,5

3,0
0,3
0
10,7
19,0
4,4
9,6
0,8
0,9
0,9
0,2

0,1
0,5
0
10,9
20,7
4,8
9,9
0,8
1,1
1,0
0,1

3,0
0,3
0
10,7
19,0
4,4
9,6
0,8
0,9
0,9
0,2

2,5
8,3
13,2
0

2,6
8,5
13,6
0

2,5
8,3
13,2
0

6-8
10-12
0
6-8
53
4-6
6-8
0
8-10
18-20
0-2
10-12
0
0-2
0
0
24
6-8
8-10
6-8
0-2

22%

49%

27%

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Botoșani şi în regiune
Pe baza analizelor prezentate în document și în urma consultării membrilor CLDPS și CR
au rezultat următoarele ȚINTE PROGNOZATE privind ponderea previzionată a cererii formării
profesionale și a domeniilor economice la orizontul 2020.
Pondere rezultată din analiză și consultare CR
la orizontul 2020 - %
Domeniu
RESURSE
NATURAL
PROTECTIA MEDIULUI
 Industrie alimentară
 Agricultură
 Silvicultură
 Protecția mediului
INDUSTRIE/PROFIL TEHNIC
 Fabricarea produselor
lemn

SI

din

Bc

Bt

Nt

Sv

Is

Vs

Regiune

21,5

23

23

22

20

23

22%

4-6
8-10
0-1
6-8

6-8
10-12
0
6-8

5-7
4-6
4-6
6-8

6-8
4-6
2-4
6-8

6-8
8-10
0
3-5

4-6
10-12
0
6-8

47,5

53

51,5

45

50

47

0-2

4-6

4-6

4-6

2-4

0-2

49%

Țintele pentru proiectul planului de școlarizare din tabelul de mai sus sunt rezultatul
analizei din PRAI privind cererea de forță de muncă la orizontul 2020 și au fost validate în cadrul
CR regiunea Nord- Est din 2 noiembrie 2011.
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Datorită schimbărilor provocate de efectele crizei economice, segmentul economic reflectă
o instabilitate care nu permite formularea de ținte concrete pe termen lung; în acest context
apreciem că analizele efectuate reflectă specificul regional și țintele formulate rămân o direcție de
dezvoltare în viziunea optimistă de realizare a unei economii echilibrate, dinamice și durabile.
Astfel, respectarea țintelor se va face sub rezerva necesității actualizării cu informații SPECIFICE
la nivel local, în PAS, privind șomajul, dinamica economică, investiții la nivel local, modificări ale
sistemului educativ.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În
cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ:
 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar
 60% pentru calificări de nivel 3.
2.2.1 Predarea învăţarea
Din rapoartele prezentate de şefii de comisii metodice din şcoală şi din asistenţele la ore se
desprind următoarele concluzii:
În anul şcolar 2018 – 2019, comisiile metodice a profesorilor de limba şi literatura română
şi limbi străine şi-au desfăşurat activitatea în spiritul didacticii moderne promovate de Reforma
Învăţământului. Primul pas l-a constituit momentul documentare – proiectare: aprofundarea
programelor şcolare, personalizarea acestora, alegerea manualelor alternative, întocmirea
planificărilor calendaristice şi proiectarea secvenţială a unităţilor de învăţare.
Fiecare membru al catedrei de matematică a acordat o atenţie deosebită pregătirii fiecărei
lecţii, esenţializând şi sistematizând elementele de conţinut, modalităţile de evaluare în funcţie de
particularităţile individuale ale acestora. S-a insistat permanent pentru corectitudinea şi exactitatea
informaţiilor transmise elevilor, având în vedere, în principal, caracterul formativ al actului de
învăţare.
Activitatea în cadrul comisiei metodice a profesorilor de matematică, fizică, chimie şi
biologie s-a desfăşurat conform planului managerial întocmit la începutul anului şcolar şi care s-a
axat pe cele trei componente ale activităţii didactice: componenta conceptuală, componenta
acţională şi componenta evaluativă.
De la începutul anului şcolar, membrii comisiei metodice a disciplinelor de specialitate şiau întocmit planificările calendaristice în conformitate cu planul de învăţământ şi noile
curriculum, au realizat proiectarea unităţilor de învăţare folosind ghidurile metodologice şi
manualele aprobate pentru acest an. Fiecare membru al comisiei a acordat o atenţie deosebită
pregătirii lecţiilor, sistematizând conţinuturile şi folosind diverse modalităţi de evaluare. S-au
întocmit fişe de lucru, fişe de evaluare, teste, referate. S-a urmărit folosirea materialului didactic
existent în cadrul cabinetelor şi atelierelor şcoală precum şi recondiţionarea şi completarea
inventarului la nivelul cerinţelor de dotare minimale.
Pregătirea practică a elevilor s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru, standardele
de pregătire profesională şi programele şcolare valabile pentru acest an şcolar. Pentru aceasta s-a
întocmit la începutul anului şcolar graficul semestrial de pregătire practică. La întocmirea
graficului s-a avut în vedere repartizarea maiştrilor instructori pe clase, ţinând cont de specializarea
acestora şi de continuitate. De asemeni, ţinând cont de cerinţele şcolii de realizare a unor venituri
proprii s-a urmărit ca anumite clase să fie planificate în practică în perioadele în care se desfăşoară
activităţi specifice. Pregătirea practică se desfăşoară atât în laboratoarele şi cabinetele şcolii cât şi
la agenţii economici , sectoare de producţie ale unor societăţi de producţie sau de prestare a unor
servicii. În şcoală, pregătirea practică se realizează în atelierele de specialitate, dotate cu mostre
diverse de materiale, dispozitive şi instrumente specifice fiecărei specializări.
În şcoală există o bună comunicare între elevi şi profesori. Au fost administrate mai multe
tipuri de chestionare, s-au făcut sondaje, s-au analizat, s-au tras concluzii. S-a înregistrat o
participare în număr mare a elevilor la programele de sprijin şi de pregătire.
Toate testele aplicate elevilor conţin şi baremele de notare făcând posibilă autoevaluarea şi
interevaluarea.
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De asemenea se folosesc metode alternative de evaluare şi autoevaluare (portofoliul,
proiectul).
Există o preocupare permanentă a tuturor cadrelor didactice pentru:
 integrarea metodelor de autoevaluare, interevaluare şi feedback în procesul de
predare-învăţare;
 formarea şi stimularea, la elevi, a deprinderilor de înţelegere, acceptare şi asumare a
responsabilităţii, prin utilizarea metodelor de învăţare în grup;
 implicarea elevilor în elaborarea de proiecte pe teme de studio;
 participarea elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare;
 există programe de sprijin pentru elevii cu CES
Elevilor din clasele terminalele le sunt asigurate programe de pregătire suplimentară pe discipline,
profesorii asigurând sprijinul acestora în cadrul școlii.
Există ordine / sistematizare în păstrarea înregistrărilor programelor de învăţare.
În concluzie, profesorii de la Liceul tehnologic „Elie Radu” Botoşani, ca manageri ai activităţii
didactice, urmăresc ca întreaga activitate să se încadreze în cerinţele impuse învăţământului în
etapa actuală, stabilind obiective clare, în concordanţă cu cele din planul managerial al şcolii.
Aceasta presupune proiectarea tuturor activităţilor didactice şi stabilirea unor strategii de instruire
care să ducă la realizarea obiectivelor propuse având ca punct de plecare nivelul real de cunoştinţe
al elevilor.
ASPECTE CARE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE

• Identificarea timpurie a elevilor cu CES şi includerea tuturor acestora în programe de sprijin
• Utilizarea de către toate cadrele didactice, în mod adecvat şi eficient, a învăţării centrate pe elev
la toate temele cuprinse în program
• Creşterea caracterului formativ al procesului de predare-învăţare
• Perfecţionarea metodelor de adaptare a predării şi învăţării la nevoile elevilor în vederea
motivării acestora
2.2.1.2. Materiale şi resurse didactice
Suprafaţa totală de care dispune şcoala este de 15000 mp, din care suprafaţa construită este
de 6500 mp.
Destinaţia clădirilor: corpul A - săli de clasă şi laboratoare + birouri administrative,
biblioteca, corpul B (internat + cantină + spaţii instruire practică şi cabinete de specialitate + sală
de sport). Unitatea are 16 săli de clasă şi cabinete şcolare, 3 laboratoare, 5 ateliere de profil, o sală
de sport, o cantină şi un internat. Spaţiile construite sunt dotate cu echipamentele şi utilajele
necesare pentru instruirea teoretică şi practică.
Şcoala are un număr de 45 de calculatoare: 3 pentru secretariat, 2 pentru contabilitate, 1
pentru bibliotecă; 25 calculatoare pentru programul AEL (laborator informatizat) – conectate la
Internet, calculatoare folosite la orele de TIC pentru elevii şcolii, 1 pentu laboratorul de fizică, iar
restul pentru desfășurarea altor activități necesare bunei functionări a unității.
În acest an şcolar sunt asigurate manuale școlare pentru toți elevii școlii pentru disciplinele
de cultură generală.Întâmpinăm greutăți la disciplinele tehnologice deoarece nu s-au editat
manuale, cele existente în biblioteca unității nu sunt în concordanță cu actualul curriculum, iar
profesorii lucrează cu numeroase fișe de lucru și materiale proprii.
Există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare, însoţite de instrucţiuni de
funcţionare clare, uşor de înţeles.
Se gestionează, menţine, monitorizează şi evaluează siguranţa, gradul de adecvare şi
utilizare a
echipamentelor folosite în procesul de învăţare.
Elevii au acces la resursele didactice. Resursele didactice de învăţare şi spaţiile aferente
permit tuturor elevilor să participe integral sau pe grupe la procesul de învăţare.
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ASPECTE CARE TREBUIE ÎMBUNĂTĂŢITE

Laboratorul de informatică este supraîncărcat cu ore de informatică şi TIC şi nu permite
decât sporadic desfăşurarea lecţiilor asistate de calculator la celelalte discipline.
Nu există suficient soft educaţional pentru majoritatea disciplinelor din planul cadru. 10%
din resursele didactice nu sunt adecvate unui studiu independent eficace.
2.2.1.3. Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor
Reţeaua de consiliere, orientare şcolară şi profesională este compusă din: ISJ; Cabinetul de
Asistenţă Psihopedagogică, Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera de Comerţ, Fundaţia
judeţeană pentru tineret, Casa Sindicatelor, Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani; Consiliul
Reprezentativ al Părinţilor, Administraţia Financiară Botoşani.
În unitate, consilierea, orientarea şcolară şi profesională a elevilor se face în primul rând
prin orele de dirigenţie şi consiliere la cabinetul de asistenţă psihopedagogică.
Activităţi extracurriculare de tipul: cercuri artistice; Locul de muncă – partener pentru o zi;
Să fii lider; concursuri sportive; activităţi culturale , excursii şi drumeţii; spectacole de teatru
(pregătire, vizionare, analiză); aniversarea unor zile importante din istoria ţării; dezbateri pe
diferite teme propuse de elevii şcolii; sesiuni de referate şi comunicări ştiinţifice; activităţi practice
social-obşteşti se desfăşoară în unitatea noastră şcolară pe parcursul fiecărui an şcolar.
La nivelul unității de învățământ funcţionează diverse parteneriate în activitatea de
consiliere şi orientare.
După cum se ştie, părinţii au rol important în orientarea şcolară şi profesională a propriilor
copii. Experienţa personală pozitivă, dar şi aspiraţiile lor nerealizate, anumite stereotipuri cu
privire la muncă, etc. sunt transferate sau impuse copiilor în planul construcţiei carierei. Pe de altă
parte, această realitate este şi o sursă de conflict între părinţi şi copii, profesori sau consilieri
şcolari, în cazul în care copilul are o altă opţiune sau este sfătuit să abordeze o altă filieră şcolară –
profesională decât cea spre care aspiră adulţii.
Implicarea membrilor comunităţii în consilierea şcolară se poate dovedi benefică pentru
viitorii absolvenţi ai anumitor trepte de şcolarizare. Elevii noştri au contact nemijlocit cu agenţii
economici unde realizează pregătirea practică.
Puncte tari:
 desfăşurarea de lecţii tematice în vederea intercunoaşterii şi discutarea unor probleme
pentru diminuarea problemelor existente;
 apelul din ce în ce mai mare al elevilor la serviciile de consiliere;
 creşterea numărului de colaborări şi proiecte destinate elevilor
Puncte slabe:
 reticenţa părinţilor de a apela la serviciul de consiliere şi lipsa de interes a acestora;
 refuzul unor diriginţi de a comunica şi de a apela la spijinul şi serviciile psihologului;
Oportunităţi:
 recunoaşterea importanţei consilierii de către elevi şi profesori;
 dezvoltarea unei comunicări mai eficiente între profesori şi psiholog;
 posibilitatea de a interveni direct pe nevoile elevilor;
Ameninţări:
 divergenţe pe teme profesionale între generaţii;
 impunerea depăşirii limitelor de autoritate de către profesori
2.2.5 Calificări şi curriculum
Prin liceu tehnologic pregătim elevi în specializările: tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului, tehnician în construcţii şi lucrări publice, tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii, iar prin scoala profesionala elevii sunt pregatiti pentru meseriile de instalator instalatii
tehnico sanitare si de gaze, zidar- pietrar-tencuitor, dulgher-tâmplar- parchetar,fierar betonistmontator prefabricate.
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Curriculumul este:
- bazat pe standarde ocupaţionale şi de pregătire profesională construite pe ideea
competenţei integrate (cunoaştere, execuţie, dimensiune şcolară);
- predeterminat de studii ale pieţei economice şi a mobilităţii forţei de muncă;
- modular la nivelul distribuirii ariilor de cunoaştere, tendinţa de integrare a disciplinelor
în arii de învăţare care să exprime modul specific de dezvoltare a cunoaşterii – prin
intuiţie şi experienţă.
Structurile curriculare derivă dintr-o concepţie integrată asupra sistemului:
- sistem deschis
- permite acordarea creditelor transferabile în interiorul parcursurilor profesionale
specifice unei structuri curriculare( mobilitate verticală)
- permite acordarea celei de „a doua şansă” celor care din diferite motive nu au
putut utiliza prima şansă a parcursului şcolar.
- sistem flexibil de pregătire profesională
- permite adaptarea la nevoile de formare profesională identificate pe baza
analizelor pieţei muncii precum şi crearea oportunităţilor pentru rute
profesionale individualizate
Şcoala a elaborat curriculum în dezvoltarea locală (C.D.L.), în parteneriat cu agenţii
economici la clasa a IX-a liceu și pentru clasele IX-a și aX-a școală profesională.
CDL-urile au fost elaborate împreună şi la propunerea agenţilor economici, avizate în
Consiliul de administraţie, Consiliul şcolar, de către agenţii economici, CLDPS şi dezvoltă
competenţe cheie.
Au fost identificate competenţe cheie pentru integrarea la locul de muncă şi păstrarea
locului de muncă pe o perioadă cât mai îndelungată. CDL dezvoltă competenţele prevăzute în
standardul de competenţe profesionale.
Nr.
crt.
1.

2.

3.

Titlul CDL-ului
Fenomene
hidrometeorologice
extreme
Aparatura şi
instrumentele în
laboratorul de protecţia
mediului
Tehnologia de
fabricaţie şi asamblare
a structurilor metalice

Domeniul de
pregătire
profesională
Protecţia mediului
Protecţia mediului

Mecanică

4.

Organizarea locului de
muncă în construcţii

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

5.

Tehnologia lucrărilor
de betoane

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

6.

Asigurarea calităţii
lucrărilor de construcţii

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

7.

Asigurarea calităţii
lucrărilor de construcţii
şi instalaţii

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Denumirea
operatorului
economic
Tehnician ecolog a IX- APMși protecția
a
Botoșani
calității mediului
Tehnician ecolog a X- APMși protecția
a
Botoșani
calității mediului
Calificarea
profesională

Clas
a

Tehnician
mecanic pentru
întrținere și
reparații

a Xa

S.C. „Terra
Construct”
Botoşani

a IXa șc.
prof
a Xa

S.C. „Victor
Construct”
Botoşani
S.C. „Victor
Construct”
Botoşani
S.C. „Victor
Construct”
Botoşani
S.C. „Victor
Construct”
Botoşani

fierar betonistmontator
prefabricate
zidar-pietrartencuitor
instalator
instalaţii tehnicosanitare şi de
gaze

a Xa
a Xa
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Curriculum obligatoriu (TC/CD) şi curriculum la dispoziţia şcolii
(CDS/CDL)
Elaborarea structurii planului de şcolarizare s-a făcut în funcţie de specificul unităţii şcolare,
resursele umane şi materiale existente cât şi pe baza studierii cererii de forţă de muncă pe piaţa
locală şi la nivel naţional, precum şi prin consultarea diverşilor agenţi economici cu care avem în
derulare relaţii de parteneriat.
Alegerea disciplinelor CDL s-a bazat pe armonizarea dintre particularităţile personalităţii elevului,
aptitudinile şi interesele sale personale (exprimate prin opţiunea pentru o anumită disciplină) şi
diversificarea continuă a domeniilor cunoaşterii. Ele permit lărgirea culturii generale şi
aprofundarea pregătirii de specialitate, asigurând la finele ciclului liceal, atât posibilitatea
continuării studiilor, cât şi integrarea pe piaţa muncii..
CDL-urile au fost realizate în cooperare cu agenţii economici cu care şcoala are realizat un
parteneriat stabilit în strânsă legătură cu domeniile şi calificările oferite de şcoală.
Fundamentarea materială se concretizează în existenţa dotărilor necesare (săli şi cabinete de
specialitate, spaţii de instruire practică, un bogat material didactic, bibliografii necesare) şi a
personalului didactic titular, calificat, cu o temeinică pregătire de specialitate şi pedagogică.

2.2.6. Resurse fizice şi umane
Resursele financiare asigură funcţionarea şcolii la parametri normali şi sunt alcătuite din
bugetul local , naţional, sponsorizări şi venituri proprii.
Prin proiectul de campus s-a reabilitat corpul principal de clădire oferind condiții de desfășurare a
activității la standarde europene. Școala dispune de intenat cu un număr de 100 locuri de cazare,
cantină cu sală de mese, sală de sport și un corp de ateliere și laboratoare destinate pregătirii
tehnice de specialitate.
Personalul didactic al Liceului Tehnologic „Elie Radu”:
Personal didactic -29
Personal didactic auxiliar – 7
Personal nedidactic - 12
Tot personalul este angajat în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru ocuparea
posturilor.
Rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt clar definite (organigrama , fişa postului)
Politica de dezvoltare profesională a personalului este în conformitate cu structura acestuia şi are
în vedere dezvoltarea continuă .
Performanţele membrilor personalului sunt monitorizate şi evaluate de echipe manageriale.
Liceul funcţionează cu 15 clase , 11 clase învățământ de zi, din care 6 clase de școală profesională
de trei ani, și 4 clase de învățământ cu frecvență redusă.
 Cadrele didactice îşi desfăşoară activitatea în 5 colective metodice- Om și societate,
Limbă și comunicare, Matematică și științe, Tehnologii și Comisia diriginților; alte
comisii de specialitate;
 C.A. a fost organizat conform Legii Educației Naționale nr1/2011,cu modificările și
completările ulterioare,O.M.E.N. nr 4619/22.09.2014 privind Metodologia cadru de
organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ
preuniversitar, și Hotărârii nr 8814 /01.09.2016 a Consiliului de administrație al
Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Are în componenţă 7 membrii din care 3
cadre didactice, 1 reprezentant părinți, 1 reprezentant al comunităţii locale, 1
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reprezentant primar și 1 reprezentant al agenților economici parteneri.
Reprezentanții sindicatelor participă la ședințele CA cu statut de observator.
Activitatea şcolii este coordonată de un director, ajutat de un coordonator pentru
proiecte și programe educative școlare și extrașcolare.

2.2.7. Parteneriate şi colaborări
1.Cu părinţii
În fiecare an şcolar, între conducerea unităţii şcolare şi Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
se încheie un contract care prevede următoarele:
Obligaţiile Consiliul reprezentativ al părinţilor:
- să participe la elaborarea proiectului programului unităţii de învăţământ, atât pentru activităţile
curriculare, cât şi pentru cele extracurriculare;
- să sprijine profesorii şi diriginţii în activitatea de cuprindere la cursuri a tuturor copiilor de vârstă
şcolară şi de îmbunătăţire a frecvenţei acestora;
- să sprijine grupa, clasa, şcoala, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extracurriculare;
- să atragă persoane fizice sau juridice care prin contribuţii financiare sau materiale susţin
programe de modernizare a instrucţiei, educaţiei şi bazei materiale a şcolii;
- să contribuie la îndeplinirea strategiei de dezvoltare instituţională a unităţii de învăţământ, în
sensul utilizării resurselor financiare şi materiale, a îmbunătăţirii cuprinderii elevilor în procesul
educaţional, a frecvenţei acestora, precum şi în dezvoltarea capacităţilor de învăţare şi a
competenţelor atitudinale şi comportamentale.
Obligaţiile conducerii unităţii:
- să convoace reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor la elaborarea proiectului
unităţii de învăţământ
- să utilizeze eficient resursele financiare şi materiale în conformitate cu obiectivele prevăzute în
proiectul unităţii constituite în baza prezentului contract
- să propună realizarea de venituri proprii prin sponsorizări, contribuţii voluntare, etc.
- să prezinte trimestrial şi anual justificarea modului de administrare şi gestionare a resurselor
financiare şi materiale
2. Cu Primăria municipiului Botoșani
3.Cu Centrul Județean de Asistenţă Educațională Botoşani. Obiectul parteneriatului:
- să se asigure consilierea psihopedagogică individuală a elevilor şi părinţilor în probleme de
adaptare şcolară, consilierea carierei
- derularea de activităţi de perfecţionare profesională în domeniul consilierii şi orientării în carieră
- să se asigure tinerilor sprijin în cunoaşterea de sine şi a lumii muncii în construirea unui plan
personal cu privire la carieră şi identificarea „paşilor” pentru realizarea acestuia
4.Cu agenţii economici
Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoşani încheie în fiecare an protocoale de parteneriat, cu
agenţii economici cu activităţi în conformitate cu domeniile de pregătire ce se asigură prin liceu şi
prin școala profesională. Aceasta se realizează pentru a asigura o instruire practică de calitate,
precum şi pentru creşterea resurselor financiare. Astfel, pentru specializările oferite de unitatea
noastră şcolară s-au încheiat protocoale cu unităţi de profil din domeniul construcţiilor şi lucrărilor
publice, a instalațiilor pentru construcții, şi mecanic. Aceste unităţi sunt dotate cu echipamente şi
utilaje la ultimele standarde tehnice, ceea ce asigură o foarte bună pregătire a elevilor
noştri.Exemple de agenți economici parteneri: S.C. VICTOR CONSTRUCT SRL, OFICIUL
JUDEȚEAN DE STUDII PEDOLOGICE ȘI AGROCHIMIE, S.C.VASCO INSTA SRL, S.C.
TERRA CONSTRUCȚII SRL, S.C. MERIDIAN SRL, S.C.CIBOCAZ SRL
5. Cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Camera
de Comerţ şi Industrie, autorităţi locale
În cadrul colaborării cu AJOFM, unitatea organizează organizează întâlniri de consiliere a
viitorilor absolvenți pentru pentu a facilita accesul pe piața muncii.
6. Cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Botoșani
Obiectul parteneriatului: dezvoltarea în rândul elevilor a spiritului civic și a aunui comportament
prosocial.
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7.Cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență”N.Iorga” Botoșani
Obiectul parteneriatului:asigurarea pregătirii personalului unității de învățământ pentru formarea
unui comportament adecvat în cazul producerii situațiilor de urgență.
8.Cu Centrul Județean pentru Conservarea Culturii Tradiționale Botoșani
Obiectul parteneriatului: susținerea programului de dezvoltare a meșteșugurilor tradiționale și
promovare a meșterilor populari.
9.Cu Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorului desfășurând activităi de informare și
prevenire.
10. Cu Asociația Națională ”Cultul eroilor” având ca scop cinstire eroilor neamului și promovarea
valorilor naționale.
Înafară de aceste parteneriate s-au desfășurat numeroase parteneriate cu școli generale ăn vederea
asigurării orientării școlare și profesionale a elevilor, cu alte instituții și ONG-uri pentru a sigura o
educație adecvată elevilir școlii.
Nr.
crt

Accord de
parteneriat

1

2

Liceul
Tehnologic
Nicolae
Bălcescu,
Flămânzi

3

CJRAE
Botoșani

4

5

Protocol de
colaborare

Obiective

Biblioteca
Județeană
Mihai
Eminescu,
Botoșani

Colaborarea în vederea
desfășurării unui program
comun de activități

Centrul
Național de
informare și
promovare
turistică
Botoșani
Colegiul
Național
Mihai
Eminescu,
Botoșani

Reprezentant/co
ordonator
Liceul
Tehnologic Elie
Radu

Reprezentant/
coordonator
partener

Badea Alina
Daniela
Vieru Nicoleta
Delia
Vieru Roxana
Haivei Maria
Crearea la nivelul școlii a
Badea Alina
unor structure, mecanisme și Daniela
material informative care
pot facilita proiectarea,
implementarea și
desfășurarea activităților de
educație pentru calitatea și
siguranța vieții
Activități de informare
Badea Alina
specifice pentru
Daniela
desfășurarea optimă a
procesului instructive
educativ în cazul elevilor cu
CES
Promovarea zonei din punct Badea Alina
de vedere touristic
Daniela

Pîrvan Sabin

Realizarea Proiectului
SUFLET DE ROMÂN

Chiriac
Cristina

Badea Alina
Daniela
Vieru Nicoleta
Delia

Cristina
Chelariu

Psiholog
Aionesei Sorin

Florentina
Gheorghiță
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6

Palatul
Copiilor
Botoșani

Colaborarea în vederea
desfășurării acțiunilor
educative commune de
protecția mediului

Badea Alina
Daniela
Vieru Nicoleta
Delia

Vicoveanu
Cecilia

7

Asociația
Eliberare

Colaborarea în vederea
desfășurării activităților
proiectului extracurricular
cu finanțare extrabugetară
de prevenire atraficului de
persoane
Informare și educare cu
privire la un stil de viață
sănătos

Badea Alina
Daniela
Vieru Nicoleta
Delia

Ioana
Sănedescu

Badea Alina
Daniela

Psiholog
Aionesei Sorin

Colaborarea în vederea
informării elevilor claselor
XI_XII –oferta educațională
a MAN

Leșan Pertu
Niculai

Butnariu
Alexandru

8

9

Asociația
pentru
Sănătate,
Educație și
Familie
Biroul
Informare
recrutare
din cadrul
Centrului
Militar
Județean Bt

Activităţile desfăşurate în săptămâna ŞCOALA ALTFEL au fost în acord cu nevoile exprimate
de beneficiari – elevi, părinţi, comunitate. Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile
metodologice și ORDIN nr. 3.220 din 19 februarie 2018 privind structura anului şcolar 2018-2019.
În planificarea activităţilor s-au urmărit paşii existenţi în metodologie, fiind consultaţi iniţial
elevii şi apoi părinţii în cadrul şedinţelor tematice desfăşurate de învăţători şi profesori diriginţi.
Proiectarea activităţilor a respectat orarul profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de
învăţământ s-a generat orarul special pentru săptamâna 5-9 NOIEMBRIE 2018.
1. Titlul Proiectului1:„ ARMONIA SE ÎNVAŢĂ APOI SE TRĂIEŞTE”
2. Numărul de activităţi derulate: 50;
3. Tipul de activităţi derulate2: cultural-artistice, ştiinţifice, sportive, voluntariat, educaţie
pentru sănătate; financiară, pentru cetățenie democratică, educaţie plastică şi abilităţi
practice, de orientare profesională, educație ecologică
4. Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi etc.): 30 cadre didactice şi 250
elevi;
5. Parteneri implicaţi (numele instituţiei): ISU Botoșani, Biblioteca Județeană,
Penitenciarul Botoșani, Cinema Unirea, Asociația Serviciul Umanitar pentru Penitenciare
6. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele,
în afara unităţii de învăţământ): Cinema ,,Unirea” Botoșani, Biblioteca Județeană,
Penitenciarul Botoșani;

1

La începutul lunii octombrie 2015, în cadrul şedinţelor metodice s-a transmis recomandarea ca activităţile din
perioada Să știi mai multe, să fii mai bun să aibă un caracter unitar, dat de obiectivele urmărite. Aceste activităţi se
recomandă a fi cuprinse în 1-2 proiecte la nivelul unităţii de învăţământ.
2

Enumerarea tipului de activităţi (ex. cultural- artistice, sportive, cetăţenie democratică, voluntariat etc.)
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7. Obiectivele urmărite:
a. Imbogăţirea cunoştinţelor de cultură generală;
b. Stimularea spiritului de colaborare şi de competiţie ale elevilor;
c. Educarea atitudinii de a intra în realţie cu ceilalţi ;
d. Crearea unei motivaţii optime pentru activităţile extraşcolare;
e. Exprimarea propriilor trăiri şi sentimente într-un mod autentic;
f. Formarea unei atitudini ecologice;
g. Dezvolatrea simţului estetic.
8. Modalităţi de evaluare a activităţii:
a. Concursuri ;
b. Portofoliul activităţii;
c. Fotografii din timpul activităţilor;
d. Fişe de lucru specifice activităţilor;
e. Dezbateri;
f. Mese rotunde;
g. Aprecieri orale.
9. Rezultate înregistrate:
a. Participarea tuturor elevilor la activităţile desfăşurate;
b. Dobândirea de cunoştinţe noi;
c. Expoziţii cu lucrări ale elevilor;
d. Diplome;
e. Experienţe noi trăite de unii elevi;
f. Album foto;
g. Modificări atitudinale referitoare la păstrarea mediului înconjurător;
h. Încredere în forţele proprii;
i. Prietenii legate în urma desfăşurării activităţilor comune;
j. Articole pentru revista şcolii.
În perioada 19-23 noiembrie 2018 s-au desfășuraturmătoarele activități în cadrul
Săptămânii Educației Globale sub sloganul„Lumea se schimbă, noi?” (The world is changing,
what about us?)
Nr.
crt

Denumire activitate

Nr.participanți Responsabil
Clase / Elevi

1

Copiii de ieri, de astăzi și de mâine
-Jurnal de lectură
-Studii de caz
-Recomandări de lectură

Clasa XIIA,
XC,XD
30 elevi

2

Noi suntem viitorul
-Atelier de creațiiartistico-plastice
-Expoziții de desene, afișe, colaje

Clasa IXA,
IXC, IX D
40 elevi

3

Natura înseamnă viața, viața înseamnă natură
-Ateliere de lucrupeclase
-Realizareaunordesene, afișe, colaje,
pentrupromovareaimportanțeimediuluiînconjurăt
or

Clasa XA,XIA
40 elevi

Prof. Haivei
Maria
Prof. LeșanPetru
CPPȘE - Vieru
Nicoleta Delia
Prof. Andrascho
Laura
Diriginții
CPPȘE - Vieru
Nicoleta Delia
Prof.
OhriniucAndreea
Cadre didactice
BibliotecarVieru Roxana
CPPȘE - Vieru
Nicoleta Delia
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2.3. Analiza SWOT - rezumat
Ca tehnică managerială pentru realizarea diagnozei mediului intern s-a utilizat în principal
analiza SWOT (de identificare a punctelor tari, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi a
ameninţărilor).
Sursele de informare consultate au fost rezultatele la examene – concursuri şcolare,
bacalaureat, concursuri de admitere, rezultatele la concursuri şi activităţi extraşcolare, planul
de activitate al unităţii şcolare, situaţia elevilor după absolvire, analiza obiectelor opţionale din
CDS, scheme orare. Strategia Liceului Tehnologic “Elie Radu” Botosani privind evaluarea
calității educației oferite are la bază o analiză a mediului intern şi extern al şcolii (SWOT).

S

W
 Finalizarea renovarii corpului principal al
scolii in proportie de 90%
 Pentru fiecare calificare oferită, şcoala
dispune de întregul material curricular
 Personalul didactic este calificat în
proporţie de 100 %.
 Ponderea cadrelor didactice titulare cu
gradul didactic I este de peste 50 %.
 Există
o
bună
delimitare
a
responsabilităţilor cadrelor didactice, prin
constituirea de comisii pe probleme
specifice
 Creşterea numărului de cadre didactice
care urmează cursuri de perfecţionare
 Gradului de siguranţă ridicat prin
asigurarea permanenta a pazei institutiei si
a perimetrului scolii si prin activitatea
pedagogilor la internatul scolii
 Interesul firmelor private de a recruta si
forma elevii in vederea angajarii lor

O

 Conservatorismul unor cadre didactice
privind aspecte precum utilizarea
metodelor activ- participative, utilizarea
TIC etc.
 Nerealizarea in totalitate a campusului
scolar
 Scăderea gradului de promovabilitate
examenul de bacalaureat în ultimii ani
şcolari
 Materialul didactic este insuficient şi
depăşit
 Scăderea motivaţiei cadrelor didactice
pentru unele aspecte ale activităţii
didactice (activităţile extracurriculare,
procurarea materialelor didactice)
 Cultură organizatională insuficient
dezvoltată
 Comunicarea în cadrul organizaţiei
şi cu factorii interesaţi externi nu este
întotdeauna eficientă
 Școala nu este eficient și permanent
promovată
T  Nu existenţa cabinete, laboratoare,
pentru toate disciplinele şi modulele
predate în şcoală
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la

 Domeniul constructiilor este un domeniu
interesant si cautat pe piata muncii
 Identificarea oportunităţilor de formare
a cadrelor didactice
 Apropierea unor reprezentanţi ai unor
firme private cu profil de activitate
comparabil
 Posibilitatea realizării de proiecte pentru
obţinerea de fonduri extrabugetare în
parteneriat cu Consiliul local, MENCȘ,
Comisia Europeană
 Existenţa unei game variate de cursuri de
formare şi perfecţionare organizate de CCD,
ONG-uri

 Reducerea populaţiei şcolare
 Scăderea interesului părinţilor privind
viaţa şcolară
 Finantarea saraca nu permite
achizitionarea de noi echipamente necesare
cabinetelor de constructii si instalatii
 Ritmul
accelerat
alschimbărilor
tehnologice conduce la uzura morală a
echipamentelor existente
 Costurile dotărilor necesare modernizării
sunt prohibitive
 Insuficienta
susținere
din
partea
autorităților locale pentru aplicarea și
implementarea unor proiecte cu finanțare
externă

 În urma analizei rezultatelor provenite din sursele consultate se remarcă următoarele
universităţi;
aspecte:
2.3.1.PUNCTE TARI:
1. Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate cererii de pe piaţa muncii; oferta educaţională
acoperă o plajă largă de domenii;
2. Existenţa unei bune baze materiale, cu ateliere şi laboratoare reabilitate şi bine dotate ;
3. Personalul didactic şi auxiliar competent,calificat şi profesionist; numărul mare de cadre
didactice înscrise la cursuri de perfecţionare; cadre didactice având cunoştinţe temeinice de
utilizare a calculatorului , mulţi profesori metodişti;
4. Colaborarea foarte bună şi angajarea responsabilă a cadrelor didactice în rezolvarea problemelor
şcolii;
5. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin susţinerea examenelor de obţinere a gradelor
didactice, precum şi în cadrul comisiilor metodice,în acestea din urmă deplasându-se accentul de
pe discuţiile teoretice sterile pe activităţile practice, demonstrative, favorizând un mai eficace şi
mai rapid transfer al bunelor practici în procesul ,instructiv-educativ;
6. Participarea cadrelor didactice la diferite concursuri şi olimpiade şcolare, la elaborarea
subiectelor, precum şi în calitate de profesori evaluatori;
7. Acordarea de meditaţii şi consultaţii, la cererea elevilor, pentru înlăturarea lacunelor din
cunoştinţe sau pentru pregătirea pentru bacalaureat sau pentru olimpiade;
9. Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice, articole ş.a.;
10. Rezultatele bune la învăţătură ale elevilor, promovabilitatea fiind : 82,92
11. Rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare, la faza judeţeană şi naţională, la simpozioane
şi sesiuni de comunicări ştiinţifice;
12. Antrenarea unui număr mare de elevi în competiţii şi întreceri sportive la nivelul şcolii, al
municipiului Botosani sau la nivelul judeţului.
13. Sala de sport conferă posibilitatea de a practica diferite sporturi în condiţii bune;
14. Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare: reamenajarea spaţiilor unor cabinete şi
laboratoare şi dotarea cu echipamente moderne .
15. Bursa „Bani de liceu” și Bursa profesională motivează elevii pentru a continua studiile;
16. Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţii economici
17. Cooptarea profesorilor şcolii ca metodişti, rezultat al experienţei profesionale a acestora;
18. Organizarea de cursuri de formare continuă a profesorilor în colaborare cu ISJ şi C.C.D
Botosani.;
19. Profesori membri în consiliile consultative ale ISJ Botosani şi pentru concursuri şcolare;
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20. Existenţa în şcoală a unui cabinet psihopedagogic
21. Adaptarea temelor activităţilor de consiliere la nevoile beneficiarilor (elevi, părinţi);
22. Funcţionarea şcolii ca centru pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale,
bacalaureat,centru de comunicare;
23. Rezultatele bune la examenul de certificare a competenţelor profesionalenivel 4;
24. Asigurarea de către şcoală a unor condiţii optime pentru instruirea practică săptămânală în
atelierele şi laboratoarele şcolii și în cooperare cu agenții economici
25 Preocuparea constantă pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală şi în massmedia şi a ofertei educaţionale;
26. Derularea a numeroase parteneriate educaţionale cu unităţi şcolare din județ și din alte judeţe:,
27. Buna colaborare cu centrele universitare,îndeosebi din Moldova, în vederea orientării adecvate
a absolvenţilor şcolii noastre spre continuarea studiilor în instituţii de învăţămâmt superior
performante;
28. Editarea unor publicaţii proprii de către cadrele didactice,
29. Activităţi extracurriculare cu rezultate deosebite la nivel judeţean, regional, naţional
30. Rezultate deosebite, concretizate în premii şi menţiuni obţinute la etapa naţională a unor
concursuri extracurriculare incluse în programul naţional de manifestări de creaţie, culturaleducative şi de cultură generală:
31. Experienţă în domeniul activităţii educative
2.3.2.PUNCTE SLABE
1. Numărul mare de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată ;
2. Numărul mare de elevi corigenţi
3. Numărul mare de elevi cu nota scăzută la purtare pentru absenţe nemotivate;
4. Nivelul scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor;
5. Slaba motivare a elevilor în achiziţionarea unor cunoştinţe solide şi de durată;
6. Nivelul scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii;
7. Dezinteresul sau lipsa de implicare a unor familii pentru rezolvarea sau ameliorarea situaţiilor
negative ale propriilor copii;
8. Numărul mare de elevi ce revin fiecărui profesor
9. Absenteismul ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu;
10. Populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici;
11. Reticenţa la schimbare, manifestată de unele cadre didactice;
12. Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ;
14. Lipsa altor resurse financiare (sponsori cu putere financiară mare, comenzi pentru producţia de
diferite produse în atelierele şcolii) nu permite realizarea tuturor obiectivelor fixate prin planul
managerial decât treptat;
15. Cheltuieli financiare mari de întreţinere şi pentru utilităţi , având în vedere faptul că elevii
aparţin, în majoritate, altor comunitati ;
16. Modesta dotare a bibliotecii şcolare cu aparatură electronică şi multimedia, raportată la
numărul de elevi ;
2.3.3 CONSTRÂNGERI
1. Modificările legislative în urma aplicării LEGII EDUCAŢIEI nr.1 din 2011;
2. Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor zone rurale;
3. Rata şomajului mai mare decât în alte judeţe;
4. Resurse bugetare insuficiente pentru decontarea navetei elevilor.
5.Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional
al şcolii;
6. Instabilitatea economică, scăderea ratei de absorbţie a absolvenţilor de către piaţa forţei de
muncă;
7. Falimentul unor agenţi economici din zonă, din cauza scăderii ponderii unor domenii de
activitate
8. Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui scăzut de natalitate;
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9. Starea economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o
slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor;
10. Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se
încadra şi a sprijini material familia;
11. Scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani ca urmare a scăderii ratei natalităţii;
12. Gradul tot mai ridicat de insatisfacţie profesională al cadrelor didactice, generat, pe de o parte,
de salarizarea nemotivantă, iar pe de altă parte de scăderea prestigiului social;
13. Interesul scăzut al absolvenţilor de învăţământ superior de a urma o carieră didactică în
învăţământul preuniversitar ;
14. Resursele bugetare insuficiente şi a subfinanţării sistemului de învăţământ.
ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT
Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi
oportunităţi legate de creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi de creşterea ponderii
liceului tehnologic și a școlii profesionale, care pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea scolii
noastre:
Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice prin reeditarea revistei şcolii şi
în şedinţele consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora;
Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor specifice
organizate la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii eficienţei acestora în
cadrul formării continue;
1. Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi
creşterea performanţelor şcolare, scăderea absenteismului şi a abandonului şcolar;
2. Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă
intereselor lor de formare pe termen scurt, mediu şi lung;
3. Promovarea de programe pentru „educarea părinţilor” în colaborare cu autorităţile locale,
în scopul diminuării eradicării absenteismului şi a abandonului şcolar;
4. Antrenarea şi formarea membrilor Consiliului de Administraţie şi a cadrelor didactice în
elaborarea şi desfăşurarea de proiecte în vederea obţinerii de fonduri nerambursabile pentru
dezvoltarea instituţională;
5. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere de calitate în vederea
creşterii performanţelor şcolare şi a ratelor de tranziţie între diferite nivele de educaţie;
6. Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere de calitate pentru
diminuarea absenteismului şi abandonului şcolar;
7. Identificarea, prin şefii comisiilor metodice, a nevoilor de formare a cadrelor didactice şi
monitorizarea satisfacerii acestora de către oferta instituţiilor abilitate;
8. Atragerea de resurse financiare pentru dezvoltarea bazei materiale (săli de clasă,
laboratoare, cabinete, ateliere, bibliotecă);
9. Asigurarea unor programe de pregătire suplimentară adaptate nivelului de dezvoltare
intelectuală a elevilor;
10. Creşterea ofertei de educaţie relevante pentru nevoile individuale de învăţare şi piaţa
muncii;
11. Dezvoltarea programelor de furnizare de educaţie a adulţilor
12. Promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţiala
13. Promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de
dezvoltare a spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă;
14. Dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare.
DOMENII / PRIORITĂŢI / OBIECTIVE
A, Management instituţional:
 Asigurarea unui management strategic şi operaţional modern şi democratic la nivelul şcolii;
 Creşterea siguranţei elevilor în incinta unităţii şcolare
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;
Gestionarea imaginii instituţiei;
Asigurarea circulaţiei optime a informaţiei şi respectarea strictă a legislaţiei în vigoare;
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi de consiliere profesională;
Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social;
Creşterea interesului partenerilor educaţionali (elevi – părinţi – comunitate locală) faţă de
activitatea didactică din unitatea şcolară;
 Iniţierea şi promovarea unor programe complexe educative şi a unor parteneriate la nivel
local, regional, naţional şi internaţional.
B. Management educaţional:
 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii,
 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de
referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară;
 Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;
 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor
educaţionale şi a asigurării calităţii în învăţământ;
 Incurajarea cadrelor didactice sa acceseze burse de mobilitate individuală;
 Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul
vieţii LLP în vederea realizării unor proiecte;
 Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;
 Corelarea ofertei IPT de la Liceul Tehnologic ,,Elie Radu’’cu nevoile de calificare ,
C. Managementul calităţii:
- Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;
- Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu
evaluarea internă a unităţii;
- Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii procesului de învăţământ

PARTEA a 3-a - PLANUL OPERAŢIONAL

Anul şcolar 2019-2020

I.CURRICULUM

OBIECTIVE:
1) Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să
satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;
2) Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a
finanţărilor pe nivele de şcolarizare;
3) Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii;
4) Colaborarea dintre liceu şi ISJ, precum şi alte instituţii abilitate pe probleme
de curriculum;
5) Aplicarea
de
norme,
proceduri,
metode
de
evaluare
a
competenţelor/obiectivelor de referinţă şi a conţinuturilor vizate de curricula
şcolară
Nr.
crt
1

Acţiunea
Elaborarea proiectului
de curriculum al şcolii

Responsabilităţi
Director

Termen
30
septembrie

Indicatori de
realizare
Documente de
realizat

Observaţii
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

prin corelarea
obiectivelor specifice
unităţii de învaţământ
cu cele naţionale şi
regionale
Elaborarea proiectului
activităţilor
extracurriculare şi al
concursurilor şcolare

2019

C.P.P.E

10 Sept.
2019

Proiecte
realizate în
acord cu cele
judeţene şi
naţionale
Existenţa şi
utilizarea
documentelor la
nivelul unităţii

Procurarea
documentelor
curriculare oficiale şi
a auxiliarelor necesare
desfăşurarii
activităţilor didactice
Procurarea de cărţi
pentru biblioteca şi
aparatură de laborator
în limita fondurilor cu
aceasta destinaţie
Asigurarea bazei
logistice pentru
activităţile
extracurriculare şi
concursurile şcolare
Aplicarea
documentelor
curriculare aprobate
atât la nivel naţional
cât şi la nivel
local(C.D.Ş- CDL)
Elaborarea orarului
şcolii în acord cu
repartiţia de ore şi
normele didactice
aprobate
Corelarea ofertei
educaţionale în funcţie
de baza materială,
resursele umane şi
evaluările externe
Propunerea ofertei
educaţionale în funcţie
de rezultatele
anterioare şi cerinţele
de pe piaţa forţei de
muncă din zona

Director
Responsabili
comisii metodice

10 Sept.
2019

Director

An financiar Inregistrarea şi
2019 şi 2020 utilizarea
mijloacelor

Director, contabil
şef

An şcolar
201-2019

Desfăşurarea
activităţilor în
condiţii bune

Director
Responsabili
comisii metodice

An şcolar
2019-2020

Standarde,
programe,
planificări, etc.

Director,
responsabilul
Comisiei de
întocmire a
orarului
Director

10
Septembrie
2019

Orar întocmit

An şcolar
2019-2020

P.A.S.-ul în
acord cu
P.R.A.I. şi
P.L.A.I.

Director

Ianuariefebruarie
2020

Elaborarea unor
propuneri privind
modificarea
curriculum-ului
naţional şi regional în

Director

An şcolar
2019-2020,
luna martie

Documente
specifice (
prezentarea
ofertei
educaţionale
elevilor şi
părinţilor)
Corespondenţa
şi rapoarte
sintetice
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11

12

12

13

14

acord cu nevoile şcolii
Asigurarea organizării
şi
desfăşurarii
examenelor
de
bacalaureat şi atestare
competenţe
profesionale
Intocmirea
documentelor şi
rapoartelor tematice
curente şi speciale
solicitate de I.S.J.,
M.E.C.T.S., şi
autorităţile locale
Sprijinirea elaborării
curriculum-ului local
fundamentat pe
experienţa şcolii şi
specificul comunitar
Organizarea
colectivelor de catedră
şi echipelor de proiect
în funcţie de
necesităţile şcolii

Director

Sfirşit de an
şcolar 20192020

Cataloage,
rapoarte de
examen

Director

Permanent,
la datele
scadente
solicitate

Documente
periodice
specifice sau
solicitate

Director
Responsabili
comisii metodice

Sept-oct.
2019

C.D.L.-uri
aprobate de
I.S.J.BT

Director

Asigurarea coerenţei
Director
între curriculum
Şefii de catedre,
naţional şi local,
toţi profesorii
precum şi între diferite
discipline, module şi
cadre didactice

9
Septembrie2019 şi
întregul an
şcolar după
caz
An şcolar
2019-2020

Decizii director,
documentele CA

Cataloage,
programe,
standarde, e.t.c.

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
1) Concordanţa cu documentele M.E.C.T.S;
2) Realizarea standardelor, eficacităţii: (resurse/rezultate), eficienţă (rezultate/obiective),
progres;
3) Respectarea precizărilor din OMECTS, metodologii şi norme de aplicare a curriculumului
şcolar;
4) Respectarea termenelor;
5) Eficienţă, promptitudine;
6) Identificarea oportunităţilor şi a problemelor;
7) Criterii privind calitatea curriculumului;
8) Capacitatea de aplicabilitate şi profesionalismul în aplicarea şi respectarea curriculumului
şcolar

II. MANAGEMENT ŞCOLAR
OBIECTIVE:
1) Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate prin inspecţii şcolare;
2) Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;
3) Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii
scopurilor educaţionale stabilite;
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4) Transmiterea în reţeaua şcolară a tuturor actelor normative specifice emise de MECTS
sau de alte instituţii abilitate şi urmărirea respectării prevederilor legale

Nr.
crt

Acţiunea

Responsabilităţi

Termen

Indicatori de
realizare

Proiectarea inspecţiei la
clasă

Director,
responsabilii
comisiilor
metodice

3 Octombrie
2019

Regulamente,
logistică

Director

Sem. I

Standarde
specifice

Director

Conform
graficului
MEN

Legislaţia în
vigoare

Director,
responsabilii
comisiilor
metodice

Conform
graficelor de
inspecţie,
intocmite la
data de 4
octombrie
2019

Reglementări
legale

Director,

10
Septembrie
2019

Metodologii,
analize

Director

5 Noiembrie
2019

Documente
oficiale ale
MEN

15
Octombrie
2019

ROI al Liceului
Elie Radu

Anul şcolar
2019-2020,
semestrial,
prima

Logistică,
standarde MEN,
şefi de catedră,
arii curriculare

1

2

3

4

5

6

7

8

Refacerea organigramei
în conformitate cu
modificările legislative
din domeniu: Legea
Educaţiei Naţionale
1/2011
Întocmirea planului de
şcolarizare pe nivele în
conformitate cu
legislaţia în vigoare, cu
opţiunile elevilor şi ale
părinţilor , cu condiţiile
concrete
Monitorizarea,
evaluarea şi elaborarea
concluziilor inspecţiei
şcolare în consiliile
profesorale, în cadrul
activităţilor Comisiilor
metodice, pentru
eliminarea eventualelor
disfuncţionalităţi,
creşterea performanţelor
şcolare
Stabilirea misiunii şi
finalităţii specifice ca
urmare a unei analize
(de tip SWOT sau
PEST)
Monitorizarea
cunoaşterii/aplicării
regulamentului de
organizare şi
funcţionare a unităţilor
de învăţământ
preuniversitar
Actualizarea
regulamentului de
ordine interioară
Elaborarea unor metode
specifice şcolii pentru
evaluare, auto-evaluare
şi monitorizare, pentru

Consiliul
profesoral,
Consiliul
Administraţie
Responsabilii
comisiilor
metodice, CEAC,
director

Observaţii
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săptămâna
din fiecere
semestru

asigurarea standardelor
naţionale existente şi
asigurarea calităţii în
educaţie.
9
Verificarea eficienţei cu
care sunt utilizate
spaţiile de învăţământ

10

11

12

Asigurarea menţinerii
condiţiilor igienicosanitare în unitate
Valorificarea
rezultatelor inspecţiilor
şcolare, sanitare, a celor
efectuate de poliţie sau
pompieri şi stabilirea de
măsuri de remediere a
eventualelor deficienţe
la nivelul şcolii.
Recompensarea prin
gradaţii de merit a
personalului didactic,
didactic auxiliar şi
nedidactic.

Director, membrii
CEAC,
administrator

Director,
administrator

La sfârşitul
fiecărei
activități

Director

Anul şcolar
2019-2020

Reglementări
legale în
vigoare

Comisia CEAC

Utilizarea inspectorilor
şi metodiştilor în
inspecţia şcolară pentru
evaluare şi consiliere

Director

14

16

17

Reglementări
legale

Director

Asigurarea prelucrării
actelor normative la
nivelul unităţii şcolare

Valorificarea
rezultatelor evaluării
iniţiale prin elaborarea
unor strategii adecvate
dezvoltării unităţii
şcolare
Sprijinirea cadrelor
didactice de specialitate
pentru susţinerea
examenelor de
perfecţionare şi de
obţinere a gradelor
didactice
Organizarea şi
desfăşurarea

Reglementări
legale

Reglementări
legale, procese
verbale in urma
discuţiilor cu
cei implicaţi

13

15

Anul şcolar
2019-2020,
10
octombrie
pe sem I şi
27 ianuarie
pe sem II
Anul şcolar
2019-2020,
zilnic

Anul şcolar
2019-2020,
lunar în
fiecare luni
din prima
săptămănă
Conform
graficului
intocmit la
data de 21
octombrie
2019

Reglementări
legale

Legislaţie,
criterii

Responsabilii
comisiilor
metodice, director

15
octombrie
2019

Rapoarte

Director

Conform
graficelor

Logistică,
cererile
candidaţilor

Director

Anul şcolar
2019-2020

Legislaţie,
logistică
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18

concursurilor pentru
ocuparea funcţiilor
didactic-auxiliare şi
nedidactice
Promovarea colaborării
în cadrul echipelor de
inspecţie, acordarea de
atenţie opiniilor
colegilor de echipă,
ţinând seama de
observaţiile lor

Conform
cerinţelor

Director

Pe parcursul
inspecţiilor

Metodologii

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
1)
2)
3)
4)
5)

Respectarea regulamentelor şi a standardelor;
Adecvarea la nevoile comunităţii;
Calitatea pregătirii inspecţiei;
Eficienţă, calitate, atingerea standardelor;
Legalitate

III. MANAGEMENTUL RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
OBIECTIVE:
1) Gestionarea eficientă a resurselor materiale;
2) Finalizarea fluxului informaţional;
3) Achiziţionarea, gestionarea, păstrarea şi arhivarea actelor şi documentelor şcolare.

Nr.
crt

1

2

3

4

5

Acţiunea

Responsabilităţi

Termen

Elaborarea proiectului de
buget şi de achiziţii ale
unităţii şcolare şi
repartizarea fondurilor
pe principalele capitole
bugetare
Identificarea unor surse
extrabugetare de
finanţare şi gestionarea
acestora în funcţie de
priorităţile şcolii
Întocmirea
documentaţiilor pentru
investiţii şi reparaţii
Repartizarea mijloacelor
fixe şi a obiectelor de
inventar conform
planificării
Urmărirea execuţiei
bugetare, a planului de
achiziţii, a alocării
burselor, decontării
abonamentelor şi

Director, contabil
şef

Februarie
2019

Indicatori de
realizare
Proiectul de
buget, planuri

Director,
contabil,
Consiliul de
părinţi

Anul şcolar
2019-2020lunar

Director,
contabil şef

Anul şcolar
2019-2020

Director,
administrator,
contabil

Permanent

Documente de
inventar

Director,
contabil ,
responsabil
Comisia ajutoare
financiare

Permanent

Rapoarte
anuale şi
periodice

Observaţii

Contracte de
prestări
servicii ,
documente
contabile
Documente
specifice

50

6

7

8

alocaţiilor pentru elevi
asigurând legalitatea şi
transparenţa acestora
Asigurarea condiţiilor
necesare privind
iluminatul, încălzirea,
alimentarea cu apă,
canalizarea şi serviciul la
sala de sport
Asigurarea de servicii, în
contrapartidă pentru
diferite organizaţii, ca
surse alternative de
finanţare(AJOFM,
contracte sala de sport,
etc)
Negocierea celor mai
avantajoase contracte de
sponsorizare şi condiţii
pentru obţinerea
fondurilor extrabugetare

Director,
administrator

Anul şcolar
2019-2020
zilnic

Documente
contabile

Director

Anul şcolar
2019-2020

Contracte de
parteneriat,
convenţii,
protocoale de
colaborare

Director,
Contabil

Anul şcolar
2019-2020

Fonduri
extrabugetare
obţinutedocumente
contabile

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
1) Raportări periodice;
2) Respectarea termenelor;
3) Numărul de achiziţii şi tipul lor;
4) Numărul de cursuri, numărul de participanţi, rezultate;
5) Statistici.

IV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. FORMARE CONTINUĂ,
PERFECŢIONARE
OBIECTIVE:
1) Asigurarea condiţiilor de transmitere a informaţiilor privind actele normative legate
de încadrare, perfecţionare şi evaluarea cadrelor didactice şi personalului didactic
auxiliar în toate unităţile şcolare;
2) Prezentarea unor oferte de formare a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar prin Casa Corpului Didactic şi alţi ofertanţi de formare;
3) Creşterea calităţii resurselor umane angajate în învăţământul preuniversitar în
vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ;
4) Direcţionarea cadrelor didactice spre cursuri de reconversie profesională în vederea
acoperirii necesarului de cadre pentru diciplinele care au deficit de personal didactic
calificat.

Nr.
crt
1

Acţiunea
Elaborarea
proiectului de
dezvoltare a
resurselor umane şi
urmărirea

Responsabilităţi
Director, CA,

Termen
12 Februarie
2020

Indicatori de
realizare
Proiecte,
documente
specifice

Observaţii
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2

3

4

5

6

7

8

9

procedurilor de
ocupare a posturilor
şi catedrelor vacante
conform criteriilor
legale, în limita
competenţelor
Urmărirea
respectării normelor
de acces al elevilor
la diferite forme de
şcolarizare şi
asigurarea consilierii
şi orientării
vocaţionale a
acestora
Aplicarea
instrumentelor de
monitorizare şi
evaluare a calităţii

Director
Comisia OSP,
diriginţii

Permanent
pe parcursul
anului şcolar
2019-2020

Regulamente,
acte
normative în
vigoare, ore
de diriginţie

Directorul si
responsabilul
comisiei de evaluare
şi asigurare a calităţii

Permanent
pe parcursul
anului şcolar
2019-2020

Întocmirea
raportului de
activitate al şcolii pe
semestrul I
Stimularea
participării
personalului la
formarea şi
dezvoltarea
profesională
Asigurarea cadrului
instituţional pentru
participarea
personalului la
procesul decizional
şi realizarea unui
sistem deschis şi
eficient de
comunicare internă
Asigurarea formării
specifice şi a
consultanţei pentru
personalul nou
încadrat şi debutanţi

Director,
responsabilii
Comisiilor metodice

30.01.2019

Raportul
anual de
autoevaluare,
raportul de
evaluare
externă
Raportul
semestrial

Director,responsabilul
Comisiei de formare
profesională

Permanent

Materiale de
informare,
programe

Directorul,
responsabilul grupei
sindicale

An şcolar
2019-2020termen 20
septembrie
2019

Proceduri
aplicabile la
nivelul unităţii

Director
Responsabili Comisii
metodice

Programe,
documente de
informare

Sprijinirea logistică
şi materială a
echipelor implicate
în pregătirea "Zilelor
Liceului"
Participarea la
programe de
formare continuă pe

Director,
Consilier educativ,
Consiliul Local,
Consiliul părinţilor

Conform
graficului
întocmit la
data de 4
octombrie
2019
Semestrul II
2019

Minim 25
credite

Materiale de
informare,
programe

Director,
Prof. Badea Alina

Materiale
informative
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mentorat şi
formatori ARACIP
Preocuparea pentru
formarea echipelor
şi activităţii de loisir
Rezolvarea rapidă,
transparentă şi
eficientă a oricărui
conflict legat de
şcoală

10

11

Directorul şi
responsabilul grupei
sindicale
Directorul,
responsabil Comisie
medierea conflictelor

An şcolar
2019-2020
Permanent,
de câte ori
este nevoie

Informări,
instrumente
specifice
Proceduri,
regulamente,
legi

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
1)
2)
3)
4)

Raportări periodice;
Respectarea termenelor;
Numărul de achiziţii şi tipul lor;
Numărul de cursuri, numărul de participanţi, rezultate;

V.DEZVOLTAREA GENERALĂ A ŞCOLII, RELAŢII COMUNITARE ŞI
SISTEMICE
OBIECTIVE:
1. Creşterea capacităţii instituţionale a unităţilor de învăţământ pentru elaborarea şi
gestionarea unui număr sporit de proiecte;
2. Promovarea şi valorificarea diversificării culturale în educaţie;
3. Intensificarea colaborării cu instituţiile abilitate ale statului;
4. Creşterea relevanţei ofertei de programe educaţionale oferite de şcoală pentru toate
categoriile de copii, elevi, tineri, adulţi, prin asigurarea unei mai bune corelări cu
nevoile locale, cu nevoile şi interesele individuale ale acestora, cu cerinţele de pe
piaţa muncii;
Nr.
crt
1

2

3

Indicatori de
realizare
Rapoarte,
informări,
instrumente
specifice

Acţiunea

Responsabilităţi

Termen

Colaborarea cu
autorităţile locale în
ceea ce priveşte
repartizarea şi utilizarea
fondurilor necesare
şcolii
Incheierea de contracte
de parteneriat cu agenţi
economici, O.N.G.-uri
şi alte organizaţii
privind prestări
reciproce de servicii
Stabilirea legăturilor cu
autorităţile locale,
agenţii economici,
instituţiile naţionale şi
regionale de cultură, cu
alte instituţii, în vederea

Directorul,
membrii
Consiliului Local
din CA, contabil

Permanent,
de câte ori
este nevoie

Directorul,
Responsabilul
ariei curriculare
tehnologii,
contabil

Anul şcolar
2019-2020
data limita
10 octombrie
2019

Contracte de
parteneriat,
convenţii,
protocoale de
colaborare

Directorul,
Consilier
educativ,
Responsabili
proiecte
educaţionale

Anul şcolar
2019-2020data limita
10 oct 2019

Contracte de
parteneriat,
convenţii,
protocoale de
colaborare

Observaţii
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4

5

6

7

promovării ofertei
educaţionale şi a
realizării proiectelor şi
programelor proprii
Colaborarea cu
autorităţile locale în
vederea realizării
programelor comunitare
Organizarea unor echipe
în vederea participării
şcolii la diferite proiecte
de dezvoltare
comunitară şi la alte
proiecte locale,
naţionale şi
internaţionale ROSE și
Erasmus+
Negocierea celor mai
avantajoase condiţii de
sprijin comunitar pentru
unitatea şcolară
Rezolvarea
rapidă,transparentă şi
eficientă a tuturor
conflictelor cu
comunitatea locală sau
reprezentanţi ai
diferitelor organizaţii cu
care şcoala are relaţii

extracurriculare

Director adjunct,
membrii CA
C.P.P.E.

Anul şcolar
2019-2020

Parteneriate

Directorul,
Consilier
educativ,
Responsabili
proiecte
educaţionale
extracurriculare

Anul şcolar
2019-2020

Proiecte
locale,
naţionale(prin
I.S.J.) şi
internaţionale

Directorul, tot
personalul şcolii

Anul şcolar
2019-2020

Directorul,
membrii CA

Anul şcolar
2019-2020

Informări,
media ,
documente
realizate
Proceduri,
legi,
documente
specifice

VI. PLAN DE ŞCOLARIZARE, NORMARE, SALARIZARE, EVIDENŢĂ
INFORMATIZATĂ
OBIECTIVE:
1) Gestionarea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente;
2) Compatibilizarea resurselor alocate de MECTS cu nevoile de personal ale unităţii
de învăţământ pe fondul creşterii gradului de descentralizare;
3) Modernizarea infrastructurii unităţii şcolare, prin creşterea gradului de
informatizare a activităţii tuturor compartimentelor

Nr.
crt

Acţiunea

Termen

Indicatori de
realizare

10 Septembrie
2019

Plan de
şcolarizare,
normarea
personalului

Director, CA

13 Septembrie
2019

Director,

8 Octombrie

Repartiţia de
ore, planul de
încadrare
Baza de date,

Responsabilităţi

Observaţii

1
Efectuarea analizelor
preliminare în vederea
normării personalului didactic
auxiliar şi nedidactic
2

3

Reconfigurarea nevoilor de
personal din perspectiva
dezvoltării instituţionale
Efectuarea studiilor privind

CA,
director,secretar
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necesarul în vederea
realizării/reactualizării bazei
de date
4

5

6

Întocmirea statelor de
personal pentru unitatea
şcolară
Întocmirea statului de funcţii
în vederea fundamentării
cheltuielilor de personal
pentru anul 2019 și 2020
Întocmirea situaţiilor statistice
de început şi sfârşit de an
şcolar la nivelul unităţii de
învăţământ şi validarea
acestora

secretariat, şefi de
catedră

2019

logistică

Director, secretar

6 Octombrie
2019

Plan de
şcolarizare,
Baza de date
logistică

Director, secretar

Octombrie
2019

Baza de date
logistică

Secretar, diriginţi,
Director, CP

Septembrie
2019

SIIIR

PROIECTUL PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
AN ŞCOLAR 2019-2020

A. Învățământ liceal –zi, clasa a IX-a
Filiera
Domeniul pregătirii
de bază
Tehnologică
Protecția mediului

Specializarea

Nr. clase/Nr. locuri

Tehnician ecolog și
protecția calității
mediului

1 / 28

B. Învățământ liceal –frecvență redusă
Filiera
Domeniul pregătirii
de bază
Teoretică
Real

Specializarea

Nr. clase/Nr. locuri

Matematicăinformatică

1/28

C. Învățământ profesional-zi
Domeniul
Calificarea
pregătirii de bază
Construcții,
Zidar-pietrar-tencuitor
instalații și lucrări
publice
Instalator instalații tehnico-sanitare și de
gaze

Nr. clase/Nr. locuri
0,5 / 14
0,5 / 14

Dulgher-tâmplar-parchetar

0,5 / 14

Fierar-betonist montator prefabricate

0,5 / 14

Mecanică

0,5 / 14
Lăcătuș mecanic prestări servicii
0,5 / 14
Lăcătuș construcții metalice și utilaj
tehnologic
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Plan de școlarizare realizat

Forma de
învăţământ
Liceu
a IX-a
zi

Filiera

Profil

Tehnologică

Resurse
naturale si
protectia
mediului

Domeniul
pregătirii de
generala
Protecția mediului

Constructii,
instalatii si lucrari
publice
Școală
profesională3 ani
a-IX-a

Școală
profesională3 ani
a-X-a

Liceu
a XI-a
zi
Școală
profesională3 ani
a-XI-a

Liceu
a XII-a
zi

Instalator instalații
tehnico-sanitare și de
gaze

Nr
clase
1

1

Zidar-pietrar-tencuitor
Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Protecția mediului
Liceu
a X-a
zi

Specializarea
/Calificarea
profesionala
Tehnician ecolog şi
protectia calitatii
mediului

Tehnologică

Resurse
naturale si
protectia
mediului
Tehnic
Constructii,
instalatii si lucrari
publice

Tehnologică

Lăcătuș mecanic
prestări servicii
Lăcătuș construcții
metalice și utilaj
tehnologic
Tehnician ecolog şi
protectia calitatii
mediului

1

Instalator instalații
tehnico-sanitare și de
gaze Fierar-betonist

montator prefabricate

Tehnic

1

1

Zidar-pietrartencuitor1
Tehnologică

Tehnologică

Resurse
naturale si
protectia
mediului
Tehnic

Tehnic
Tehnologică

Resurse

Protecția mediului

Tehnician ecolog şi
protectia calitatii
mediului

Constructii,
instalatii si lucrari
publice

Instalator instalații
tehnico-sanitare și de
gaze

Constructii,
instalatii si lucrari
publice
Mecanică

Tehnician pentru
construcții și lucrări
publice

0,5

Tehnician mecanic
pentru întreținere si
reparații

0,5

Protecția mediului

Tehnician ecolog şi

1

1

1
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naturale si
protectia
mediului
Liceu
a IX-a
Frecvență
redusă
Liceu
a X-a
Frecvență
redusă
Liceu
a XI-a
Frecvență
redusă
Liceu
a XII-a
Frecvență
redusă

Teoretică

Teoretică

Teoretică

Teoretică

Real

Real

Real

Real

protectia calitatii
mediului
Matematicăinformatică
Matematicăinformatică
Matematicăinformatică
Matematicăinformatică

1

1

1

1

PARTEA a 4-a - CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS

În realizarea planului de acţiune al şcolii pentru Liceul Tehnologic „Elie Radu” Botoșani au
fost consultate mai multe categorii de subiecţi interesaţi sau implicaţi în activitatea de formare
iniţială (unităţi şcolare din zona Botoșani, agenţi economici, ISJ Botoşani, AJOFM Botoşani).

Au fost stabilite echipe de lucru formate din:
o cadre didactice din unitate cu ajutorul cărora am stabilit priorităţile strategice, obiectivele ţintă
care trebuie urmărite pentru realizarea misiunii pe care şcoala şi-a asumat-o
o comunitatea părinţilor din clasele terminale şi de început de ciclu pentru a determina aşteptările
acestora de la unitatea şcolară şi modul în care acestea au fost atinse; au fost stabilite aspectele
pe care părinţii ar dori să fie ameliorate în viitor;
o partenerii şcolii pentru stabilirea planului comun de acţiune în vederea dobândirii
competenţelor cheie de către elevi şi a nevoilor de competenţe la nivel local

Pentru elaborarea PAS s-a ţinut cont de PND, PRAI-NE şi PLAI Botoşani. Grupurile de
lucru au efectuat prelucrarea datelor statistice şi chestionarelor aplicate stabilind lista priorităţilor
şi obiectivelor precum şi importanţa lor.
Sarcinile şi responsabilităţile principalilor actori pe scena actului educaţional, implicaţi în
realizarea managementului şcolar se regăsesc în planurile de muncă ale Consiliului de
Administraţie şi Consiliului Profesoral:
1. Repartizarea sarcinilor membrilor C.A
2. Ariile curriculare, comisii şi subcomisii
3. Cercuri de elevi
4. Fişa postului
5. Fişa de evaluare a personalului didactic
6. Plan managerial
6.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI
ACTUALIZARE A PAS

Toate persoanele desemnate ca responsabile pentru măsurile şi acţiunile stabilite vor
prezenta la termenele fixate raportul de informare asupra modului de implementare şi progresul
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realizat, în cadrul şedinţelor consiliului de administraţie al unităţii şcolare iar planul operaţional în
ansamblul său va monitorizat operativ de directorul Liceului Tehnologic „Elie Radu” Botoșani.

În urma analizării raportului, membrii consiliului de administraţie vor conveni asupra
corecţiilor ce se impun în vederea ameliorării rezultatelor şi stabilirii direcţiilor de acţiune viitoare.

Corecţiile care se vor stabili vor asigura revizuirea anuală a PAS şi alături de reanalizarea
mediului extern şi intern vor fi premisa repartizării domeniilor şi subdomeniilor de activitate pe
domenii de calificare adaptate noilor condiţii.

Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială,
formativă, sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea
consilierii-îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de
formare).

Se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de
timp.

Se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor
implicaţi şi cu responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului.

Se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere
prin intermediul reuniunilor de bilanţ .

Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul
operaţional pe 2014 - 2020.

Evaluarea anuală a PAS va fi făcută de Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani prin
intermediul Inspectorului de specialitate – discipline tehnice.

Anexa PAS 2.
LISTĂ DE ABREVIERI
PRAI
PLAI
PAS
AJOFM
ANOFM
CJ
CAEN
CNP
CR
CLD
COR
CDR
FPC
DJS
SEOFM
FSE
UE
PIB
VAB

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
Planul de Acţiune al Şcolii
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
Consiliul Judeţean
Nomenclatorul Activităţilor Economice Clasificarea Activitatilor din Economia
Nationala
Comisia Naţională de Prognoză
Consoţiu Regional
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social
Codul Ocupaţiilor din România
Consiliul de Dezvoltare Regională
Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor)
Direcţia Judeţeană de Statistică
Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca
Fondul Social European
Uniunea Europeană
Produsul Intern Brut
Valoarea Adăugată Brută
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Învăţământ Universitar
Index Dezvoltarea Resurselor Umane
Dezvoltarea Resurselor Umane
Institutul Naţional de Statistică ( România)
Învăţământ Profesional şi Tehnic
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International
ISCED
Standard Classification of Education
ISCO
Intenational Standard Classification of Occupations
ISJ
Inspectoratul Şcolar Judeţean
OIM
Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)
IFPI
Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială
CLDPS
Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională
PDL
Planul de Dezvoltare Locală
ACL
Analiza Cadrului Logic
APM
Analiza Pieţei Muncii
MECI
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării
MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
PNAO
Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă
PND
Planul Naţional de Dezvoltare
ONG
Organizaţii Non-guvernamentale
NUTS
Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică
PCM
Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management)
UIP
Unitatea de Implementare a Proiectului
PDR
Planul de Dezvoltare Regională
RO
România
POS
Programul Operaţional Sectorial
SAM
Scoala de Arte şi Meserii
Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses,
SWOT
Oportunities, Threaths)
Învăţământ Profesional şi Tehnic (Technical Vocational Education and
TVET
Training)
VET
Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training)
WB
Banca Mondială (Word Bank)
UNESCO Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
SPP
Standare de Pregatire Profesională
ÎU
IDRU
DRU
INS
IPT
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