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STRUCTURA PLANULUI DE ACTIUNE AL SCOLII
Pentru perioada 2013 – 2018
Partea a 1-a CONTEXTUL
1.1 Formularea Viziunii/ Misiunii
1.2 Profilul prezent al şcolii (scurtă introducere despre şcoală)
1.3 Succesele obţinute pe parcursul anului şcolar trecut
1.4 Contextul naţional România acum şi în viitor
1.5 Obiective şi priorităţi la nivel regional şi local
Partea a 2-a ANALIZA NEVOILOR
2.1 Analiza mediului extern
Analiza profilului economic
Analiza pietei muncii
Date demografice
Cerintele pietei muncii si nevoile utilizatorilor finali, concluzii
2.2 Analiza mediului intern
Predarea si invatarea
Resurse umane si materiale
Rezultatele elevilor
Calificari si curriculum
2.3 Analiza SWOT
2.4. Rezumatul principalelor aspecte care necesita dezvoltare – prioritatile scolii

Partea a 3-a PLANUL OPERATIONAL
3.1 Plan operational – prioritati , obiective si tinte 2013-2018
3.2 Planul de parteneriat al scolii
3.3 Planul de dezvoltare a resurselor umane

Partea a 4-a CONSULTARE, MONITORIZARE SI EVALUARE
4.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare in vederea
elaborarii planului
4.2 Rezumat privind modul de organizare a activitatilor de monitorizare si
revizuire a planului
COLECTIVUL DE ELABORARE
GLOSAR
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Partea a 1-a
Contextul
1.1

,, Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate”
Colegiul Tehnic ,, Raluca Ripan” este organizaţie educaţională care pregăteşte la
standarde europene specialişti în domeniul industriei alimentare, turismului şi alimentaţiei şi
oferă educaţie în spiritul cetăţeniei democratice.

Colegiul Tehnic “Raluca Ripan” din Cluj-Napoca urmăreşte formarea profesională a tuturor
elevilor, indiferent de nivelul de studiu ales- liceu tehnologic, şcoală profesională sau şcoală
postliceală - în domeniul industriei alimentare, turismului şi alimentaţiei, îmbunătăţind
permanent calitatea educaţiei furnizate de şcoală, sprijinind fiecare elev în dezvoltarea
competenţelor generale şi specifice conform Standardelor de pregătire profesională adaptate la
cerinţele europene. Elevii sunt îndrumaţi în spiritul egalităţii şanselor, a responsabilităţii faţă de
propria formare, a învăţării pe tot parcursul vieţii, a toleranţei şi a devenirii unor cetăţeni
europeni.
1.2Profilul actual al şcolii
COORDONATELE ŞCOLII
Tip de şcoală: COLEGIU
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Profil: RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
TURISM ŞI SERVICII
Limbă de predare: ROMANĂ
Coordonare: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CLUJ
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Adresa: CLUJ-NAPOCA
Str. BISTRIŢEI nr. 21
Telefon: 0264 – 544486
Fax: 0264 –442512
E-mail: colegiulralucaripan@yahoo.com
Web: http://www.colegiulralucaripan.ro
Conducerea şcolii:
Director : prof. Tarța Adriana Lucia – Prof- inginer Instruire practica, grad I
Administrator financiar: ec. Rodica Butur
SCURT ISTORIC
COLEGIUL TEHNIC “RALUCA RIPAN” este amplasat în Cluj Napoca aproape de centrul
municipiului.
Acest lucru face ca elevii şcolii să fie racordaţi permanent la valorile culturale, naţionale şi locale –
muzee, teatre, săli de cinema, parcuri şi alte obiective.

A luat fiinţă în anul 1948 şi s-a numit Scoala Tehnică Alimentară pentru Industria Produselor
Lactate.
Evoluţia de-a lungul anilor a numelui şcolii
 1948-1949 Şcoala Tehnică Alimentară pentru Industria Produselor Lactate
 1949-1955 Şcoala Medie Tehnică pentru Industrii Alimentare
 1955-1957 Şcoala Tehnică, Tehnică de Maiştri şi Profesională de Ucenici în Industria
Alimentară
 1963-1966 Centrul Şcolar Profesional şi Tehnic de Maiştri
 1966-1970 Grupul Şcolar Profesional Tehnic şi Tehnic de Maiştri
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1971-1977 Liceul Industrial pentru Industria Alimentară
1977-1990 Liceul Industrial nr. 5
1991-2001 Grupul Şcolar de Industrie Alimentară
2001-prezent Colegiul Tehnic “Raluca Ripan “
Aceste schimbări de nume n-au dus la modificarea profilului şcolii sau la coborârea ştachetei
nivelului de pregătire al elevilor. Atunci, ca şi acum, şcoala pregăteşte elevi pentru meserii şi
specializări oriunde şi oricând căutate.
În cadrul priorităţilor strategice s-a urmărit cu precădere creşterea calităţii întregii activităţi
din şcoală, descentralizarea activităţii în toate compartimentele ei şi crearea de oportunităţi pentru
persoanele cu nevoi speciale în vederea integrării acestora pe piaţa muncii. Astfel în formarea şi
dezvoltarea personală a elevilor, prin activităţi curriculare şi extracuriculare, s-a urmărit: creşterea
nivelului de cunoştinţe, formarea competenţelor cheie, dezvoltarea abilităţilor şi a capacităţilor de
relaţionare şi de transfer, educarea în spiritul valorilor reale ale societăţii româneşti şi ale Uniunii
Europene.
S-a pornit de la principiul că realizarea unei calităţi sporite în educaţie se poate
realiza dacă elevul se află în centrul tuturor activităţilor, toate demersurile pornesc de la elevi şi se
finalizează tot aici prin măsurarea impactului şi stabilirea modalităţilor de reglare-remediere.
În perioada analizată se au în vedere următoarele ţinte strategice:
- practicarea unui management performant şi de calitate
- creşterea calităţii predării-învăţării- evaluării, a competenţelor cadrelor didactice
de manageri de curriculum şi de manageri ai colectivelor de elevi
- realizarea de proiecte şi programe extracurriculare şi extraşcolare care să sprijine
dezvoltarea şi formarea elevilor
- dezvoltarea infrastructurii
- asigurarea facilităţilor necesare elevilor
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1.3. SUCCESELE ÎNREGISTRATE DE ŞCOALĂ

ANUL ȘCOLAR 2012-2013
a debutat pentru şcoală noastră cu un număr de 381elevi, distribuiţi astfel:

Nivel
Liceal IX-X
Liceal XI-XIII
TOTAL
Învatământ seral XII RP
Învatământ Profesional
Total general

2012-2013
149(7 clase)
187(9 clase)
336(16 Clase)
31(1 clasa)
17(1clasa)
384(18clase)

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2012/2013 a fost realizat în procent de 100%,
elevii fiind repartizaţi astfel:
 Învăţământul liceal (clasele IX-XIII)
Nivel

Profil/ Domeniu

Nr. clase
1

Specializare
Tehnician analize produse
alimentare

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara

Profil servicii/Turism și servicii

1

Tehnician în gastronomie

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara
Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara
Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

2

Tehnician analize produse
alimentare

2

Tehnician în industria
alimentara

2

Tehnician analize produse
alimentare

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

2

Tehnician analize produse
alimentare

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara
Clasă
a IX-a

Clasă
aX-a

Clasă aXI-a

Clasă aXII a

6

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

3

Tehnician în industria
alimentara

Clasă aXII a
seral

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara(SAM)

Clasă a XIII
a

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara(SAM)

 Învăţământul profesional (cu durata de 2 ani)
Domeniul de
pregătire

Industrie alimentară

Nr. de
clase

Calificarea profesională

Brutar-patiser-preparator produse
făinoase

1

Clasa

Nivel
calificare

a- X-a

2

Realizările anului şcolar 2012-2013 sunt:

 promovabilitatea în anul trecut a fost astfel-liceu 93.71%
 promovarea examenului de bacalaureat într-un procent de 43.05 %
 promovarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3,
în procent de 100%

 Obţinerea unei Menţiuni la faza naţională a Olimpiadei interdisciplinare tehnice,
profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializareaTehnician în
industria alimentară la clasa a XII –a

 Obţinerea locurilor fruntaşe (locurile1,2,3) la fazele judeţene ale Olimpiadei interdisciplinare
tehnice- profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician analize produse
alimentare la clasele XI, XII şi specializarea tehnician în industria alimentară la clasele a XII-a,
XIII-a.

 Obţinerea premiului I faza judeţeană a Concursului Naţional „Descoperă o lume sănătoasă”
 Obţinerea premiului IIII faza judeţeană Concursul ,,Şcoala Ardeleană şi valorile europene”
 Completarea dotării atelierului de conserve de legume şi fructe.
 Completarea dotării atelierului de gastronomie.
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Activităţi educative desfăşurate in anul şcolar 2012-2013


„Voyage imaginaire à Paris” „Gastronomie française” / Activitate cultural-educativă
26 sept. 2012 Ziua Europeană a Limbilor Responsabil Covaci Alexandru şi Roşa Ioana,
scop motivarea elevilor pentru studiul limbii franceze, sensibilizarea elevilor în privinţa
valorii limbii franceze pe piaţa muncii



Balul bobocilor- Activitatea s-a desfăşurat în 17 oct. 2012, şi a însumat un număr de
aproximativ 150 de participanţi din rândul elevilor şcolii noastre. Au participat director
prof. Bena Maria, dir. adj. Tarţa Adriana şi profesori: Covaci Alexandru, Nicolaescu
Norina, Petrindean Maria, Dubei Tania, Nesteriuc Gabriel, Ristoiu Georgeta, Preoteasa
Alina, Cociu Alexandra.



În 22-31 oct. 2012 s-a desfăşurat o expoziţie de Halloween coordonată de dir. adj. Tarţa
Adriana, prof. Tirla Felicia, prof. Roşa Ioana, bibliotecar Lidia Andreica



În 23 oct. 2012 Orientare şcolară şi profesională/ ,, Târg de oferte educaţionale’’ vizită,
work-shop Responsabil Gligan Nadia, Tirla Felicia scop dezvoltarea capacităţii de
orientare profesională şi pentru carieră , dezvoltarea capacităţilor de cooperare



În luna noiembrie 2012 prof. Covaci Alexandru a depus o candidatură pentru a participa la
o vizită pregătitoare Comenius în vederea realizării unui proiect şcolar multilateral.
Candidatura a fost aprobată, vizita fiind finanţată de Comisia Europeană. Deplasarea în
Franţa a avut loc la începutul lunii februarie 2013



„Cheia e la tine”/ Campanie cu vizionare de film, dezbatere în Nov., dec. 2012/
Partener Poliţia Română/ Responsabil Tarţa Adriana 235 elevi implicaţi,

scop

reducerea fenomenului violenţei, promovarea unui comportament moral, sensibilizarea
elevilor


Târguri cu vânzare de obiecte şi strângere de fonduri în scop caritabil pentru elevii
orfani din şcoală de către diriginţii Tirla Felicia, Ciocârlie Monica, Ristoiu Georgeta, Timar
Maria, Koszorus Rodica, Rus Camelia; clasa XA şi diriginte Petrindean Maria a oferit
cadouri la Casa de Copii Prichindel; clasa XC diriginte Nicolaescu Norina a organizat o
tombolă de Moş Nicolae.



Colindul de Crăciun, program organizat de prof. Noje Gabriel cu participarea corului de
elevi ai colegiului. La activitate care s-a desfăşurat atât în Sala Profesorală a Colegiului şi la
Biserica Sfântul Dimitrie cel Nou.

8



Căsătoria – o istorie pretutindeni - Responsabil Covaci Alexandru Activitate culturalinformativă/ cultivarea valorilor morale autentice, îmbogăţirea culturii generale, stabilirea
relaţiilor de prietenie, promovarea unui proiect interşcolar



Prof. Alexandru Covaci a participat in martie 2013 la concursul Pasi pe urmele lui
Edison



Săptămâna „Paşii FPI”, organizată la Colegiul Tehnic „Energetic”, Cluj-Napoca având ca
scop deprinderea elevilor de a participa la un interviu pentru obţinerea unui loc de muncă şi
cunoaşterea unor firme importante din judeţ



„Azi elev mâine student ! - vizită de studiu la: USAMV, Cluj-Napoca cu scopul de
realizare a unui schimb de experienţă dintre profesori/elevi ai Colegiului Tehnic ,,Raluca
Ripan’’ şi profesori/ studenţi de la USAMV.



Activitatea de educaţie financiară „Facem afaceri” (aprilie 2013) a familiarizat elevii cu
lucrul în echipă la planul financiar şi managerial, rolul marketingului în afaceri;



Excursia literară istorică la Biblioteca Judeţeană O. Goga, şi concursul de cultură şi
civilizaţie engleză (aprilie 2013) au avut ca rezultat dezvoltarea gustului pentru literatură,
ca sursă de informare, dar şi ca mijloc de valorificare a personalităţii, concursul de jocuri
rebusiste a dus la îmbogăţirea vocabularului în limbile română şi franceză, stimularea
creativităţii;



Sesiunea de comunicări ştiinţifice desfasurata in 5 aprilie 2013 a implicat un număr de 60
elevi a îmbogăţit cultura generală şi de specialitate a elevilor participanţi şi împreună cu
activităţile experimentale din laboratoarele şcolii au crescut interesul la elevi pentru
descoperirile ştiinţifice şi studiul aplicativ, au permis conştientizarea capacităţilor personale
şi a potenţialului colectiv, precum şi dezvoltarea unor abilităţi de interacţiune socială;



În cadrul Marşului Antidrog din 4.04.2013 s-au implicat în mod deosebit elevi care nu
excelau în activitatea didactică obişnuită;



Excursia tematică la Roşia Montană a avut în program şi vizitarea cetăţii medievale Alba
Iulia, vizitarea Galeriilor Romane şi a Muzeului Mineritului de la Roşia Montană, vizitarea
Mănăstirii Lupşa şi a Muzeului Etnografic de la Lupş, obiective ce au avut un impact
deosebit de puternic în rândul elevilor



În 29-30 mai 2013 s-a organizat o excursie cu elevii olimpici, premianţi şi cu merite
deosebite pe traseul: Cluj-Sovata-Cheile Bicazului – Piatra Neamţ –vizită la fabrica de
mezeluri şi de produse lactate Grumăzeşti cu întoarcere prin Borsec, defileul Topliţa - Deda
– Cluj. Organizatori: prof. Petrindean Maria, Giurgiu Luminiţa, participanţi: dir. prof. Bena
Maria, prof. Nesteriuc Gabriel, Timar Maria
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18 iunie 2013 Spune Nu violenţei secţiunea film de scurt metraj şi secţiunea eseu – prof.
coord. Fertea Ella, elevi din clasa a IX-a B: Puia Ioana, Dan Ana Maria, Găină Diana, Rus
Lăcrămioara, Lemeni Georgian, Maier Sergiu.

ANUL ȘCOLAR 2013-2014
a debutat pentru şcoală noastră cu un număr de 364 elevi, distribuiţi astfel:

Numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar
la -invatamantul liceal : 293
- învăţământul postliceal -34
- învăţământul profesional-37
Nivel
Liceal IX-X
Liceal XI-XII
TOTAL
Învatământ seral XII –
XIII RP
Învatământ Profesional
Învatământ Postliceal
Total general

2013-2014
110(5 clase)
124(6 clase)
234(11 Clase)
57(2 clase)
37(2clase)
34(1 clasa)
362(16clase)

Structura şcolii include pentru anul şcolar 2013-2014(planul de şcolarizare) :
 Învăţământ liceal (clasele IX-XII)
Filiera tehnologica- ruta directă de calificare
Nivel

Profil/ Domeniu

Nr. clase

Clasă
a IX-a
Clasă
a IX-a
Clasă
aX-a
Clasă
a X-a
Clasă
a X-a

Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Servicii

1
1

Clasa
aXI-a
Clasă
a XI-a

Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Resurse naturale şi protecţia mediului
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1
1
1

2

1

Specializare
Tehnician în industria
alimentară
Tehnician în
gastronomie
Tehnician analize
produse alimentare
Tehnician în industria
alimentară
Tehnician în
gastronomie
Tehnician analize
produse alimentare
Tehnician în industria
alimentară
Tehnician analize

Clasa
aXII a
Clasa
aXII a

Industrie alimentară

2

produse alimentare

Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară

1

Tehnician în industria
alimentară

Filiera tehnologică – Învăţământ postliceal
Nivel
Profil
Nr. clase
Industrie alimentară
An I

1

Filiera tehnologică – Învăţământ Profesional
Nivel
Profil
Nr. clase
Clasă
a X-a
Clasă
a XI-a

Servicii
Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară

Specializare
Tehnician controlul
calităţii produselor
agroalimetare

Specializare

1

Bucătar

1

Brutar-patiserpreparator produse
făinoase

Filiera tehnologică – Învăţământ seral– ruta progresivă de calificare
Nivel
Profil
Nr. clase
Specializare
Clasă
a XII-a
Clasă
a XIII-a

Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară
Resurse naturale şi protecţia mediului
Industrie alimentară

1
1

Tehnician în industria
alimentară
Tehnician în industria
alimentară

Realizările anului şcolar 2013-2014 sunt:

 promovabilitatea în anul trecut a fost astfel- 97.73%
 promovarea examenului de bacalaureat într-un procent de 28,57 %
 promovarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3,
în procent de 100%



Obţinerea unui premiu III si a unei menţiuni la faza naţională a Olimpiadei interdisciplinare tehnice,
profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializareaTehnician analize produse alimentare la
clasa a XI-a si a XII –a

 Obţinerea locurilor fruntaşe (locurile1,2,3) la fazele judeţene ale Olimpiadei interdisciplinare
tehnice- profil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician analize produse
alimentare la clasele XI, XII şi specializarea tehnician în industria alimentară la clasele a XII-a,
XIII-a.

 Completarea dotării atelierului de gastronomie.
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Activităţi educative desfăşurate in anul şcolar 2013-2014

























O campanie de prevenire a faptelor de violenta si delincventa juvenila la clasele a IX a a
fost realizată cu sprijinul profesorilor Budean Cristina, Dubei Tania coordonator psiholog
Nadia Gligan dir. Adj. Tarta Adriana în data de 02.10. 2013.
La 5.10.2013. s-au realizat o dezbaterie pe tema „Ziua Educatiei”, profesorii responsabili
fiind prof. Alina Preoteasa, prof. Moldovan Monica si prof. Ristoiu Georgeta; participantii
fiind elevii liceului.
In data de 16 .10. 2013 s-a desfasurat activitatea artistica cu ocazia hramului bisericii,,
Daca Tineretea ar stii,…si batranetea ar putea”, activitate coordonata de prof. Vidrean
Mariana unde au fost premiati urmatorii elevi:Barz Gabriela clasaXIP-premiul al IIlea,Pavel Ioana clasa XIIC –premiul al II lea Truta Roxana Adina –premiul al III lea clasa
XIP
La 16.10.2013 s-a realizat o masa rotunda cu tema Ziua mondială a alimentaţiei-de catre
profesorii Budean Cristina si Dubei Tania cu participarea elevilor claselor IX A, IXB
Profesorii Diriginti ai claselor X: Moldovan Monica, Preoteasa Alina, Ristoiu Georgeta,
Fertea Ella împreună cu elevi ai claselor a X-a au organizat Balul Bobocilor 2013 in Clubul
After Eight –activitate cultural –educativă pentru integrarea noilor elevi de clasa a IX-a în
colectivul de elevi al şcolii, stabilirea relaţiilor de prietenie şi colegialitate. Activitatea s-a
desfăşurat în luna 17.10. 2013, şi a însumat un număr de aproximativ 90 de participanţi din
rândul elevilor şcolii noastre. Au participat director prof. Bena Maria, şi profesori: Covaci
Alexandru, Nicolaescu Norina, Dubei Tania, , Budean Cristina.
În 23 .10. 2013 prof. Covaci Alexandru a desfasurat activitatea Ziua europeană a limbilor
cu participarea elevilor claselor XIA;XIB
Armata română a fost omagiată în data de 25 .10. 2013 prin lecţia deschisa Ziua Armatei
de catre prof. Ristoiu Georgeta, participantii fiind elevii clasei a X-a A, B
In data de 26.10. 2013 D-na profesoara Vidrean Mariana a organizat impreuna cu clasele
XA; XIIB; XIA o activitate numita –Sa cunoasten Sfanta liturghie- cu participarea d-nei
Director Maria Bena.
In data de 16 .11.2013-Sesiune de informare si dezbatere cu tema Abandoneaza violenta
adopta toleranta! activitate de grup, profesorul responsabil fiind prof.Gligan Nadia iar cei
care au participat fiind elevii claselor XA, XB, XC
În perioada 23-24.11.2013 s-a organizat o Excursie la Prislop Mormantul Parintelui Arsenie
Boca, avand ca profesor coordonator pe prof. Mariana Vidrean, beneficiarii fiind cls. a-IXa, a-X-a.
În 29 şi 30 noiembrie 2013. s-a desfasurat un concurs in sala festiva a liceului cu tema
„Romania tara mea” marcandu-se Ziua Nationala a Romaniei, profesorii responsabili fiind
prof. Ristoiu Georgeta si Monica Ciocarlie iar beneficiarii au fost elevii liceului
In luna decembrie elevii claselor de gastronomie XC; XP au realizat cu ocazia Craciunului
un Concurs de creatie , obiceiuri si traditii romanesti-Craciunul in Romania-expozitie
gastronomica cu vanzare de produse gastronomice pe, activitate coordonata de dir.adj.Tarta
Adriana profesori Fertea Ella, Moldovan Monica si maistri instructori Corcea Mihaela,
Dodea Alina, Tripon Doina.
La 5 decembrie 2013 s-a vizionat filmul Ba, se poate! Cu clasele XIA;B; C şi XIIA;B
activitate coordonata de d-na Dir. Adj. Tarta Adriana si dirigintii claselor implicate
În data de 6 decembrie s-au oferit cadouri la Casa Maicii Domnului de catre clasa XIA si dna Diriginta Petrindean Maria
In luna decembrie s-au marcat Sarbatoarea Nasterii Domnului printr-o Serbare scolara coordonator Prof. Vidrean Mariana si Irimie Lucica cu tema-Christmas song Happy new
Year in data de 18.12.2013 participantii fiind elevii liceului.
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In data de 15 ian.2014 s-a comemorat ziua de nastere o poetului national Mihai Eminescu,
responsabili fiind prof de lb romana Ciocarlie Monica, prof. Ana Maria Balla-serbare
realizata in sala festiva a liceului .
In data de 24.01.2014 s-a efectuat un program artistic cu tema ”Unirea Principatelor
Romane”, profesorii responsabili fiind prof. Ristoiu Georgeta si prof. Ciocarlie Monica,
beneficiarii fiind elevii liceului
27 ianuarie 2014- concurs de cultura generala cu tema” Memoria Holocaustului -expozitia
de fotografii, profesorul responsabil fiind prof. Ristoiu Georgeta,beneficiarii fiind elevii
liceului.
În data de 28 februarie 2014 d-nul Gabriel Nesteriuc a organizat Ziua protecţiei civile
ocazie cu care a prezentat clasei XI-P activitati specifice protectiei civile
Dragobetele si primavara in ..inimi concurs organizat de d-na Lidia Andreica cu clasele
a-9a concurs de felicitari si martisoare
Elevii claselor a X-a A şi a XI-a B indrumaţi de profesorii Covaci Alexandru şi Georgeta
Ristoiu au participat la un concurs regional pe teme francofone, în colaborare cu UBB unde
au obţinut locul I şi de asemenea la un proiect E Twinning- Je croque ma ville - în
perioada martie-mai 2014 alături de şcoli din Italia (ISIS ,,Alinghieri” – Sez ,,S Slataper”),
Polonia (Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H.Sienkiewicza), Slovenia (Gimnazija Nova
Gorica”)
s-a marcat ,,Ziua Mondiala a Femeii” printr-un concurs de poezii organizat de d-na
profesoara Ciocarlie Monica si d-na profesoara Ana Maria Balla in data de 8 martie 2014
cu participarea elevilor din clasele a IX-a şi a X-a
In luna martie 2014 d-na profesoara Coman Elena a realizat un concurs cu tema ,,Creative
writing-postcards’’, concurs la care au participat elevii şcolii din clasele IX-XI
În data de 20 martie 2014 catedra de limba si comunicare a avut ora deschisa cu tema Ziua
mondiala a francofoniei in care d-nul profesor Covaci Alexandru a prezentat activitati cu
elevii clasa XI-B
La 22 martie 2014 d-na profesoara Nicolaescu Norina a vizitat Muzeul Apei cu clasa XI-C
in com. Floresti marcand astfel Ziua mondiala a apei
În data de 23 martie 2014 d-na profesoara Giurgiu Luminita si Moldovan Monica cu clasele
X-B si IX-B au marcat Ziua mondiala a Pamantului printr-o vizita la Gradina Botanica şi
s-a organizat un concurs,, Să ne cunoştem istoria”de catre doamna profesor Ristoiu
Georgeta beneficiari elevii claselor a-X a A
La 1 aprilie 2014 clasa XP indrumator profesor Adriana Tarta a participat la o Actiune de
Voluntariat cu scopul Plantarii copacilor o actiune organizata de Primaria Cluj-Napoca
În data de 9 mai 2014 d-na profesoara Georgeta Ristoiu a marcat ,,Ziua Europei” printr-un
concurs de cunstinte pe tema integrarii europene cu clasa IX-A si IX-B
14 mai 2014- d-na profesoara Coman Elena a prezentat Vizitarea Muzeelor online
claselor a-XI-a iar în data de 20 mai 2014 a organizat o activitate pe tema Concurs-Internet
mai sigur cu clasele XA, XB, XC
,,Mesajul meu antidrog ’’a fost un concurs iniţiat de d-na profesor psiholog Nadia Gligan
cu eseuri, desene, filme pe tema consumului de droguri
in mai 2014 s-a participat la Concursul interdisciplinar „Ştiinţele pământului” profesor
Marincas Adelina si Tirla Felicia şi la ,,Descopera o lume sanatoasa”de catre d-na
profesoara Tirla Felicia
Concursul ,,Hai la film...cu clasa!” a avut drept scop reducerea absenteismului si premierea
claselor cu cele mai putine absente; iniţiativă care a implicat întreg colectivul de elevi ai
şcolii
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,,Neglijenta si nestiinta-surorile vitrege ale incendiilor” actiune organizata de d-nul
profesor Gabriel Nesteriuc in colaborare cu I.S.U în scopul conştientizării pericolului
incendiilor

Proiecte educative
-,,Puzzle pentru sanatate”- proiect organizat de prof.Tarla Felicia in colaborare cu Colegiul
Tehnic Energetic la care au participat si doamnele profesoare Budean Cristina, Tarta Adriana,
Ciocarlie Monica in cursul lunii aprilie 2014
- Reciclez si salvez-campania ROREC ,,Tu reciclezi ,noi te premiem !’’campanie reciclare
deseuri in perioada 03feb-30 mai 2014 desfasurata de elevii claselor X-A profesor diriginte Ristoiu
Georgeta, X-B profesor diriginta Monica Moldovan si X-P profesor diriginte Ella Fertea
-,,Iubesc Clujul curat!” actiune de ecologizare a spatiilor verzi cu clasele XA,XC, XP diriginti:
Ristoiu Georgeta, Moldovan Monica, Fertea Ella, si cu obtinerea unei mentiuni la categoria
,,Prieteni ai micilor innaripate’’ editia XI 2014

ANUL ȘCOLAR 2014-2015
a debutat pentru şcoală noastră cu un număr de 396 elevi, distribuiţi astfel:

Numărul total de elevi înscrişi la începutul anului şcolar
la -invatamantul liceal : 275
- învăţământul postliceal -52
- învăţământul profesional-69

Nivel

2014-2015
105(4 clase)
105(5 clase)
210(9Clase)
65(3 clase)

Liceal IX-X
Liceal XI-XII
TOTAL
Învatământ seral XIRD –XIII
RP-XIV RP
Învatământ Profesional 3ani
Învatământ Profesional 2ani
Învatământ Postliceal
Total general

29(1clasa)
40(2clase)
52(2 clasa)
396(17clase)

 Învăţământul liceal (clasele IX-XIII)
Nivel
Clasă
A IX-a
Clasă
aX-a

Profil/ Domeniu

Nr. clase
1

Specializare
Tehnician în industria
alimentara

Profil servicii/Turism și servicii

1

Tehnician în gastronomie

Profil resurse naturale si protectia

1

Tehnician în industria
alimentara

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara
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mediului/industria alimentara
Profil servicii/Turism și servicii

1

Tehnician în gastronomie

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara

Profil servicii/Turism și servicii

1

Tehnician în gastronomie

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

2

Tehnician analize produse
alimentare

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara

Clasă aXI-a

Clasă aXII a

Clasă a XI a
seral

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara(Ruta Directa)

Clasă a XIII
a seral

Profil resurse naturale si protectia
mediului/industria alimentara

1

Tehnician în industria
alimentara(Ruta Progresiva)

Profil resurse naturale si protectia

1

Tehnician în industria
alimentara(Ruta Progresiva)

Clasă a XIV
mediului/industria alimentara
a

 Învăţământulprofesional (cu durata de 2 si 3 ani ani)
Domeniul de
pregătire

Industrie alimentară

Nr. de
clase

Calificarea profesională

Alimentatie

Brutar-patiser-preparator produse
făinoase/preparator produse din carne si
peste
Bucătar

Alimentatie

Bucătar

1

Clasa

Nivel
calificare

a- IX-a

2

1

a- X-a

2

1

a- XI-a
2

Învăţământ postliceal
Nivel
Profil

Nr. clase

Specializare

2

Tehnician controlul
calităţii produselor
agroalimetare

Industrie alimentară
An I-II

Realizările anului şcolar 2014-2015 sunt:

 promovabilitatea în anul trecut a fost astfel- 96.6%
 promovarea examenului de bacalaureat într-un procent de 51.61 %


promovarea examenelor de certificare a competenţelor profesionale, nivel 3,4,5 în procent de 100%
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Obţinerea unei menţiuni la faza naţională a Olimpiadei interdisciplinare tehnice, profil resurse
naturale şi protecţia mediului, specializarea Tehnician in industria alimentara la clasa a XI-a



Obţinerea locurilor fruntaşe (locurile1,2,3) la fazele judeţene ale Olimpiadei interdisciplinare tehniceprofil resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea tehnician analize produse alimentare la clasa
a XII-a şi specializarea tehnician în industria alimentară la clasele a XI-a, XII-a.

 Completarea dotării atelierului de gastronomie.

Activitati educative 2014-2015

La 6.10.2014 s-a realizat o dezbatere pe tema „Ziua Educaţiei”, profesorii responsabili fiind
prof. Alina Preoteasa, prof. Moldovan Monica şi prof. Ristoiu Georgeta; participanţii fiind elevii
liceului.
La 13.10.2014 s-a realizat o masă rotundă cu tema Alimentaţia şi sănătatea noastră -de către
d-na profesor Tirla Felicia cu participarea elevilor claselor IX A, IXB
-17.10.2014 s-a organizat Săptămâna educaţiei globale la care au participat 150
elevi ai şcolii; activităţile fiind organizate de profesorii Budean Cristina, Dubei Tania, Tirla Felicia,
Ristoiu Georgeta, Moldovan Monica.
Profesorii diriginţi ai claselor X: Dubei Tania, Budean Cristina, Preoteasa Alina, împreună cu
elevi ai claselor a X-a au organizat Balul Bobocilor 2014 în Clubul After Eight –activitate cultural
–educativă pentru integrarea noilor elevi de clasa a IX-a în colectivul de elevi al şcolii, stabilirea
relaţiilor de prietenie şi colegialitate. Activitatea s-a desfăşurat în 23.10. 2014, şi a însumat un
număr de aproximativ 100 de participanţi din rândul elevilor şcolii noastre. Au participat director
prof. Tarţa Adriana, şi profesori: Mărincaş Adelina, Tirla Felicia, Matei Rodica, Ristoiu Georgeta
Armata română a fost omagiată în data de 24.10.2014 prin organizarea unei dezbateri cu tema
Armata Romana în eliberarea Transilvaniei de către prof. Ristoiu Georgeta, participanţii fiind
elevii claselor a XI-a A şi XI-a B
Halloween party organizată în 31.10.2014 de d-nele prof. Giurgiu Luminiţa şi Sângeorzan
Mihaela a reunit 53 elevi din clasele a IX-a care au prezentat obiceiuri de Halloween în lume
În 24.11.2014 în cadrul Festivalului Naţional al Şanselor Tale d-nele prof. Ciocîrlie Monica,
Moldovan Monica, Ristoiu Georgeta şi Matei Rodica au organizat activităţi educative la care au
participat 70 elevi ai şcolii noastre
În 28 noiembrie 2014 s-a desfăşurat un concurs în sala festivă a liceului cu tema „România,
ţara mea” marcându-se Ziua Naţională a României, profesorii responsabili de activitate fiind
Giurgiu Luminiţa şi Ristoiu Georgeta iar beneficiarii au fost elevii liceului
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-5 decembrie 2014 în cadrul proiectului Crăciun multicultural s-a organizat concursul
,,Cea mai frumoasă clasă”, concurs care a reunit 150 elevi.
În luna decembrie s-a marcat Sărbătoarea Naşterii Domnului printr-o Serbare şcolară coordonator Prof. Cotîrlă Dana şi Sângeorzan Mihaela cu tema-Christmas song Happy new
Year în data de 16.12.2014 participanţii fiind elevii liceului.
În data de 15 ianuarie 2015 s-a comemorat ziua de naştere o poetului naţional Mihai Eminescu,
activitate organizată de prof. Rus Camelia şi prof. Cotirla Dana
În data de 23.01.2015 s-a organizat o masă rotundă cu tema ”Unire în cuget şi în
simţire”, profesor responsabil fiind Ristoiu Georgeta, beneficiarii fiind elevii liceului
27 ianuarie 2015 s-a organizat un concurs de cultură generală cu tema” Memoria
Holocaustului şi o expoziţie de fotografii, activitate care a reunit 53 de elevi ai liceului.
Din suflet pentru mama- concurs de confecţionat mărţişoare organizat de d-na prof. Mărincaş
Adelina şi prof. Ristoiu Georgeta la care au participat elevii claselor IX B si XI A
În perioada februarie-aprilie 2014 s-a desfasurat proiectul interjudetean Sănătatea în prim-plan
la care au participat elevii şcolii din clasele IX-XI, finalizat cu un concurs naţional unde elevii
nostrii au obtinut premiul I prin eleva Revencu Anastasia (clasa XI A) şi un premiu special prin
eleva Mureşan Cristina (clasa IX B)
Ştiinţa şi tehnologia în şcoala românească
din 8 aprilie 2015 a reprezentat obţinerea Premiului II la secţiunea Mediu prin eleva Abrudan
Iuliana (clasa XI A)
-na profesoară Georgeta Ristoiu a marcat ,,Ziua Europei” printr-un
concurs de cunoştinţe pe tema integrării europene cu clasele IX-A şi IX-B şi o expunere având ca
temă Cetaţenia Românî- Cetăţenie Europeană
- d-na profesoară Ristoiu Georgeta
online claselor a-XI-a B, a X-a B si a XI-a A

a prezentat Vizitarea Muzeelor

Note de Gastronomie Internaţională, proiect desfăşurat între 2-5 iunie 2015 a reunit elevii
pasionaţi de gastronomie din clasa a IX-a B într-un concurs gastronomic inedit desfăşurat sub
îndrumarea d-nelor prof. Coldea Viorica şi Preoteasa Alina
,,La cinema devin cineva ’’ proiect naţional ce doreşte conştientizare elevilor asupra
consecinţelor consumului de droguri, alcool, tutun.
Asociaţia Europeană pentru Siguranţă şi Antidrog, împreună cu cadrele didactice şi elevii
colegiului au derulat activităţi de prevenţie în cadrul proiectelor Viaţa îţi aparţine şi Dependenţi
de sănătate
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Procesul instructiv-educativ se desfăşoară într-un singur schimb în două clădiri .
Instruirea practica se desfăşoară în laboratoare, ateliere şi la agenţii economici în
două schimburi.

1.4 OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI REGIONALE ŞI LOCALE
1.4.1 CONTEXTUL NAŢIONAL
(priorităţi la nivel naţional)
La nivel naţional, conform politicii Guvernului României şi a Ministerului Educaţiei şi
Naţionale, au fost elaborate “Priorităţile pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul
preuniversitar”; acestea sunt:
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ
 Dezvoltarea de curriculum
 Dezvoltarea de standarde
 Învăţarea centrată pe elev
 Parteneriatul cu agenţii economici
 Formarea continuă a personalului didactic
 Orientarea şi consilierea elevilor
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Folosirea sistemului informaţional
Modernizarea bazei materiale
Existenţa managementului educaţional
Promovarea egalităţii şanselor
Utilizarea TIC în predare-invatare
Acordarea unei atenţii sporite elevilor cu nevoi speciale
Formarea continuă a adulţilor
Integrarea europeană
Dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată

1.5 Obiective şi priorităţi regionale şi locale
Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestica a ţării, între paralelele de 47°28" în
nord şi 46°24" în sud, respectiv meridianele de 23°39" în vest şi 24°13" în est. Se întinde pe o
suprafaţă de 6674 kmp desfăşurată în zonă de contact a trei unităţi naturale reprezentative :
Munţii Apuseni, Podişul Somesan şi Câmpia Transilvaniei şi se învecinează la nord-est cu
judeţele Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la est cu judeţul Mureş, la sud cu judeţul Alba, iar la
vest cu judeţele Bihor şi Sălaj.
Judeţul Cluj se situează în jumătatea nord-vestica a ţării, având o suprafaţă de 6674 kmp,
desfăşurată în zona de contact a trei unităţi naturale representative: Munţii Apuseni, Podişul
Somesan şi Câmpia Transilvaniei. Din punct de vedere al suprafeţei deţinute , în totalul
teritoriului naţional, judeţul Cluj ocupă locul 12 pe ţara cu 2,8%.
În cadrul Regiunii de Nord-Vest, Colegiul Tehnic Tehnic Raluca Ripan este situat în judeţul
Cluj, în municipiul Cluj-Napoca, cartierul Gheorgheni.
Conform Planului Regional de Acţiune în Învăţământ (PRAI) şi a Planului Local de Acţiune
pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (PLAI), pentru zona de nord-vest şi pentru judeţul
Cluj s-a adoptat ca prioritate strategică
dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu
obiectivele europene, stabilite prin Agenda de la Lisabona. Regiunea Transilvaniei de Nord,
prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte un rol strategic, de deservire
logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul şi Nordul său.
Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor inovativ, „dezvoltare
tehnologică” şi poziţionarea pe pieţele europene a produselor regionale sunt: agricultura,
industria alimentară şi a bunurilor de consum (mobilier şi confecţii), industria de maşini şi
echipamente, turismul şi IT&C.
Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare
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continuă a adulţilor şi învăţământ universitar fiind recunoscute la nivel internaţional.
Acestea pot fi concretizate prin următoarele priorităţi şi obiective strategice pe perioada 20142020:
Prioritatea 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic
Obiectiv 1.1 Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare
Obiectiv 1.2 Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia
Prioritatea 2 Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi creşterea nivelului de
calificare în sectoarele prioritare ale regiunii
Obiectiv 2.2 Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul valorificării potenţialului
de dezvoltare economică al judeţului
Obiectiv 2.3 Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectivul 3.1 Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii
Obiectivul 3.2 Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor TVET
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională
pentru elevi şi adulţi
Obiectivul 4.1 Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de formare
din fiecare judeţ
Obiectivul 4.2 Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru orientarea
profesională a clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi)
PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse în TVET
Obiectivul 5.1
Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice TVET
pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi
Obiectivul 5.2 Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de
predare-învăţare
Obiectivul 5.3 Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul de
învăţământ formal normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale
Obiectivul 5.4 Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice
adecvate tipului de handicap
PRIORITATEA 6 : Corelarea învăţământului universitar cu învăţământul profesional şi
tehnic
Obiectivul 6.1 Eficientizarea relaţiilor dintre învăţământul universitar şi învăţământul
profesional şi tehnic.
Setul de valori care alcătuieşte cultura şcolii va fi într-o strânsa legătură cu aspectele principale ale activităţilor şi
obiectivelor care, sub o formă sau alta, sunt prezente în fiecare şcoală: ţinta educaţiei; natura educaţiei; tipul de
educaţie, din punct de vedere al adecvării sale faţă de elevii şcolii; metodologia prin care educaţia este oferită elevilor şcolii.
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VALORI CHEIE ALE ŞCOLII
Deschidere- la nou
- În relaţii interumane
- Către practici europene
- Pentru parteneriat
Echipa - învăţăm să dezvoltăm în comun experienţe individuale
Dezvoltare personală - prin formare şi perfecţionare permanentă
Eficienţă -in concordanţă cu cerinţele pieţei muncii
- Exprimată prin raportul efort – rezultate
Principii pe care le cultivă Colegiul Tehnic Raluca Ripan:
*
toţi elevii doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
*
dacă unii refuză să o facă, sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depăşească şi să nu fie
etichetaţi drept „dificili”;
*
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;
*
acumulările pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;
*
competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea
sarcinilor. Cele două nu sunt ireconciliabile;
*
nu există o metodă „sfânta” de predare. Există loc pentru o multitudine de metode;
*
în clasă, profesorii trebuie să fie mentori, nu doar manageri, supervizori sau instructori.
Ţelul nostru trebuie să fie cel al instituirii unei atmosfere în care să poată fi respectate
următoarele „precepte”:
- Copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
- Atât copiii, cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
- Căutarea metodelor de îmbunătăţire a înţelegerii, cunoaşterii şi a dezvoltării
abilităţilor practice
- Educaţia reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către profesor; o copiii sunt
încurajaţi să creadă că pot şi trebuie să facă bine un lucru „de prima dată"; o teamă nu are
ce caută în acest proces;
- Părinţii sunt încurajaţi să joace un rol activ în cadrul acestui proces; o şcoală
creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.
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Partea a 2-a
Analiza nevoilor
2.1 Analiza mediului extern
(preluat din PLAI 2013 Cluj)
a.

Analiza profilului economic

Economia judeţului Cluj a avut şi are la bază bogatele resurse materiale, poziţia
geografică avantajoasă, cu posibilităţi facile de comunicaţii pe căile feroviare, rutiere şi
aeriene, rezerve importante de forţă de muncă de înaltă calificare şi cu tradiţie în numeroase
domenii, capacitate deosebită de adaptare la cerinţele pieţei concurenţiale, datorită puternicelor
centre de şcolarizare la toate nivelurile, cât şi a celor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică de care dispune.
În cadrul activităţilor industriale, locul preponderent îl ocupă industria prelucrătoare în
cadrul căreia sunt reprezentate majoritatea ramurilor existente la nivel naţional. Este ilustrativ
de menţionat că peste 20,9% din populaţia ocupată îşi desfăşoară activitatea în subramurile
industriale.
Creşterea economică susţinută din perioada (2000-2007) şi continuată în acelaşi mod în
2008 este evidenţiată în evoluţia produsului intern brut la nivelul judeţului. Creşterea în anul
2002 comparativ cu 1998 a fost de 43.031,3 miliarde. În anul 2008 PIB al Regiunii Nord Vest a fost de 57937,1 milioane lei, iar a judeţului Cluj de 19984,7 milioane lei reprezentând
34,5% din total PIB pe regiune.. Reducerea inflaţiei a fost un element pozitiv, care a cunoscut
de asemenea un ritm simţitor mai ales în ultimii 5 ani când s-a transformat dintr-o inflaţie mare
(40-50% pe an) într-o inflaţie sub 10% totuşi peste media EU şi chiar a celor 10 ţări proaspăt
admise. Dinamica preţurilor de consum a fost influenţată în principal de majorări de preţuri şi
tarife aplicate la servicii, scumpirea unora din materiile prime, deprecieri ale cursului valutar.
Clujul face parte din categoria judeţelor cu o economie complexă şi diversificată, cu
ponderi importante în economia naţională, fiind-din acest punct de vedere-cel mai important
centru administrativ-teritorial din nord-vestul ţării.
b. Analiza pieţei muncii
Factorul esenţial în dezvoltarea economico-socială a oricărui judeţ îl constituie
resursele umane (potenţialul uman) de care dispune această. Resursele de muncă la nivelul
judeţului Cluj la 1 Ianuarie 2009 erau de 459.5 mii persoane reprezentând 3,31% din totalul
resurselor de muncă ale României şi 26,54% din totalul resurselor de muncă aferente regiunii
Nord-Vest, în creştere faţă de anii 2007 şi 2008.
Piaţa muncii din judeţul Cluj va fi supusă noilor tendinţe datorate pe de o parte modificării
criteriilor de competitivitate precum şi a crizei economice.
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 este de 340.2 (mii persoane)
în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la valoarea de 344,6 mii
persoane.
Populaţia ocupată civilă în judeţul Cluj a cunoscut o creştere continuă din anul 2002
când se situa la nivelul de 298.7 mii persoane şi până la nivelul anului 2008- 334,6 mii
persoane, înregistrând o scădere uşoară la nivelul anului 2009, până la 324.0 mii persoane, fapt
ilustrat în graficul de mai jos.
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Dacă în perioada 2002-2006, atât rata de activitate cât şi rata de ocupare au înregistrat un trend
descrescător, începând cu anul 2007 se observă o tendinţă de creştere în ambele cazuri . Astfel
rata de activitate a crescut faţă de anul 2006 de la 70,7% la 75,1% in anul 2009. Rata de
ocupare a crescut şi ea de la 68,3% în anul 2006 la 73,2 în anul 2008. In anul 2009 se observă
o scădere a ratei de ocupare, ca efect al crizei economice la 70, 5%, aşa cum rezulta si din
graficul de mai jos.
Rata de activitate si rata de ocupare in judetul Cluj
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Structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire
Populaţia activă civilă la nivelul judeţului Cluj la 1 ianuarie 2009 este de 340.2 (mii persoane)
în scădere faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent când se situa la valoarea de 344,6 mii
persoane.
Structura pe niveluri de educaţie.

Structura populaţiei ocupate, după nivelul de instruire - pe sexe şi medii - în 2009
Nivel instruire
TOTAL
Masculin
Feminin
Urban
Scăzut
80,8
82,1
79,6
95,7
Mediu
99,3
99,0
99,7
99,7
Superior
99,6
99,3
99,9
99,6
Total
95,0
95,5
94,5
99,4
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99.6

99.3

80.8
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Mediu

Scazut

0%

Rural
Urban

Total

Privitor la nivelul de instruire al populaţiei ocupate, ponderea cea mai mare, ca si la nivel
regional, o deţine populaţia ocupata cu nivel de instruire liceal, urmată de cea cu nivel de
instruire gimnazial.

Ocuparea pe tipuri de activităţi
La nivelul judeţului Cluj structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi
economice la data de 1 Ianuarie 2009 se prezintă astfel:
Tabel 1
Mii persoane
an 2009
Cluj

Agricultura
71,8

construcţii
27,5

industrie
67.8

servicii
153,4

Se poate observa că numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în servicii
urmate de agricultură şi de sectorul industriei.
Populaţia ocupată civilă pe activităţi
- Jud. Cluj evoluţia 2002-2009-

Mii pers.
180
160

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2008 Rev.2

2009 Rev.2

140
120
100
80
60
40
20
0
Agricultură,
silvicultură, pescuit

Construcţii

Industrie

Servicii

În industrie, 58,8 % sunt persoane ocupate în industria prelucrătoare,1.5% în industria
extractivă. În servicii, ponderea cea mai mare o reprezintă persoanele civile ocupate în comerţ
(50,6%),urmează învăţământul (19,2%) şi transporturile (17,8%) pe ultimul loc fiind
persoanele civile ocupate în activităţi financiare, bancare, de asigurări.
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Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale
La nivelul judeţului Cluj in anul 2010 numărul salariaţilor era de 196.500 persoane, din care
in industrie erau ocupate 51.900 persoane, in agricultura 1700, in construcţii 16.100, cea mai
mare parte fiind in domeniul serviciilor.
-persoane-

Nr. salariaţi

Domeniul
Agricultură

1700

Industrie

51900

Construcţii

16.100

Servicii

126.800

DEZECHILIBRE PE PIATA MUNCII
Rata şomajului
Pentru o analiză completă a pieţei muncii din judeţ, trebuie urmărit indicatorul locurilor de
muncă vacante. Nivelul de dezvoltare economică al judeţului este dat şi de numărul de firme
care se dezvoltă, de cel al investitorilor care sunt atraşi şi implicit, de numărul locurilor de
muncă care se creează.
Calificările cele mai solicitate pe piaţa muncii au fost date de profilul firmelor angajatoare.
Dacă în 2003, la nivelul judeţului cei mai solicitaţi erau muncitorii calificaţi în domeniul
mecanicii, începând cu anul 2005 cei mai solicitaţi sunt cei în comerţ şi construcţii.
Rata şomajului în judeţul Cluj este în scădere continuă începând cu anul 2002 de la 10% la
2.9% în anul 2008, dar cu o creştere semnificativa in anii 2009 si 2010, având o valoare de 6,3
in 2009 si 6,9 in 2010. Aceasta scădere se datorează crizei economice, care a dus la
desfiinţarea unui număr mare de întreprinderi şi societăţi comerciale. Situaţia este redata in
graficul de mai jos.
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Evoluţia ratei şomajului înregistrat
- Regiunea Nord Vest, jud. Cluj-
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Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă
În ceea ce priveşte structura şomajului pe grupe de vârstă în anul 2010 se observă că ponderea
cea mai mare o au şomerii din grupa de vârstă 40-49 de ani, reprezentând 26,2%, urmată de
ponderea şomerilor din grupa de vârstă 30-39 de ani, reprezentând 23,8%. În aceleaşi grupe de
vârstă se regăsesc şi cele mai multe femei şomere.
Structura şomajului înregistrat, pe grupe de vârstă
- Jud. CLUJ. Sub
la 3125dec.
ani 2010 17.7%
peste 55 ani
9.3%

25-29 ani
8.4%

30-39 ani
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50-55 ani
14.5%
40-49 ani
26.2%

Şomajul înregistrat de lungă durată
În ceea ce priveşte evoluţia ponderii şomerilor de lungă durată , constatăm o scădere a
acesteia până în anul 2008 raportată la anul 2002 şi o creştere începând cu anul 2009, atât
pentru şomerii sub 25 de ani cât şi pentru şomerii peste 25 de ani. Această creştere se
datorează implicaţiilor generate de criza economică care a avut un impact puternic şi pe piaţa
forţei de muncă ca urmare a disponibilizărilor făcute. Astfel numărul şomerilor de lungă durată
sub 25 de ani a crescut de la 1500 de persoane în anul 2007 la 2747 persoane în anul 2009.
Acelaşi fenomen de creştere l-a cunoscut şi numărul şomerilor de lungă durată peste 25 de ani.
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ALTI INDICATORI DE PE PIATA MUNCII
Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul Cluj %
Structura proiectiei cererii potentiale pe domenii de pregătire în judetul Cluj
%
Valori medii
Abateri
2013 2017 2020
Agricultură
2
2
2
Chimie industrială
1
1
1
Constructii, instalatii si lucrări publice
10
12
12
Comert
8
10
10
Economic
11
10
10
Electric
7
6
6
Electromecanică
1
2
2
Electronică si automatizări
6
6
6
Fabricarea produselor din lemn
2
2
2
Silvicultura
1
1
1
Industrie alimentară
5
5
5
Industrie textilă si pielărie
7
6
6
Materiale de constructii
0
0
0
Mecanică
20
20
20
Turism si alimentatie
10
8
8
Resurse naturale si protectia mediului
5
5
5
Tehnici poligrafice
0
0
0
Productie media
2
2
2
Estetica si igiena corpului omenesc
2
2
2

c. Date demografice
La nivel judeţean tendinţele privind evoluţia populaţiei şcolare sunt asemănătoare cu cele la
nivel regional.Se constată o scădere accentuată în perioada 2000-2005 la toate nivelurile
(primar, gimnazial şi liceal), urmată de o relativă stagnare a numărului de elevi din
învăţământul liceal, primar şi gimnazial, în următorii 4 ani şcolari.Variaţia numărului de elevi
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Sistemele de educaţie şi de formare profesională ar trebui să devină mai deschise şi mai
relevante pentru nevoile cetăţenilor, pentru cererea de pe piaţa forţei de muncă şi pentru
necesităţile societăţii, în general.
Educaţia şi formarea profesională se află în centrul obiectivelor agendei de la Lisabona pentru
creştere şi locuri de muncă şi reprezintă elemente esenţiale pentru continuarea aplicării
acesteia în perspectiva anului 2020. Crearea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie,
cercetare şi inovare, care să funcţioneze corespunzător şi să-i ajute pe toţi cetăţenii să îşi
îmbunătăţească competenţele, este esenţială din punct de vedere al creşterii şi al locurilor de
muncă, precum şi al echităţii şi incluziunii sociale.
Direcţii de dezvoltare viitoare
1. Stimularea cooperării în Uniunea Europeană – punerea în aplicare a noului cadru
strategic
2. Competenţe cheie pentru toţi datorită învăţării de-a lungul vieţii
3. Extinderea metodei parteneriatului
4. Rolul educaţiei si al formării profesionale în cadrul strategiei comunitare de după anul
2010 („UE 2020”)
Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale ca soluţie pentru ieşirea
din criza economică, la nivel naţional, cât si la nivel european, atât ca parte integrantă a
reformelor structurale pe termen lung, cât si pentru a micşora impactul social imediat al
acesteia.
Trebuie consolidat rolul educaţiei şi formării profesionale în cadrul triunghiului cunoaşterii.
Învăţarea de-a lungul vieţii si mobilitatea asigurată prin educaţia si formarea
profesională de înaltă calitate sunt esenţiale pentru a permite persoanelor să dobândească
aptitudinile care sunt relevante nu numai pentru piaţa forţei de muncă, ci si pentru incluziunea
socială si cetăţenia activă. Cadrul strategic EF 2020, împreună cu iniţiativa „Noi competente
pentru noi locuri de muncă”, va juca un rol cheie în soluţionarea priorităţilor care se află în
centrul viitoarei strategii „UE 2020”.
d) Cerinţele pieţei muncii si nevoile utilizatorilor finali inclusiv ale elevilor, informaţii
relevante privind dezvoltarea IPT si nevoile de competente pentru domeniile in care
şcoala oferă formare profesională
Indicatori de intrare pentru perioada 2003-2011
Număr de elevi care revin unui cadru didactic
La nivelul judeţului Cluj raportul elevi/cadru didactic este mult mai mic decât media
naţională şi pe regiunea Nord-Vest. Raportul elevi/profesor a înregistrat scăderi semnificative
comparative cu anul scolar 2007-2008, dar in ultimii ani se constata o usoara tendinta de
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crestere atat la nivel liceal cat si la invatamantul profesional.În anul şcolar 2011-2012, datele
statistice oferite de INS arată o creştere semnificativă a numărului de elevi/ profesor
comparativ cu perioada anterioară.
Numar de elevi/cadru didactic jud.Cluj
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Resurse umane din învăţământul tehnic şi profesional
În ceea ce priveşte resursele umane din învăţământul tehnic şi profesional din judeţul
Cluj se constată un trend crescător la numărul de norme de profesori concomitent cu scăderea
numărului de norme de maiştri instructori. Începând din anul şcolar 2008-2009 se constata o
scădere a numărului de norme pentru profesori ca urmare a scăderii numărului de elevi la nivel
de judeţ. Situaţia este asemănătoare la nivel de regiune .Scăderea numărului de norme
didactice pentru pregătirea/instruirea practică este generată de reforma curriculară modulară
unde elevii beneficiază de un număr sporit de ore de pregătire practică (ore de laborator)care
intră în normele de predare ale profesorilor. Reducerea numărului de clase prin scăderea
populaţiei şcolare la nivelul judeţului a dus la diminuarea numărului de norme pentru maiştri
instructori.
Evolutia numarului de cadre didactice de specialitate din
invatamantul profesional si tehnic
600
400
200
0
20052006200720082009201020112012
profesori discipline tehnologice

maistri instructori

Indicatori de proces
Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi
profesional
Judeţul Cluj este unul dintre cele trei judeţe pilot ale regiunii Nord-Vest, judeţ în care
au fost realizaţi primii paşi ai descentralizării învăţământului preuniversitar.
Paşii realizaţi în descentralizarea învăţământului preuniversitar, în judeţele pilot sunt:
 Eficientizarea reţelei şcolare prin reducerea numărului de unitaţi de învăţământ
cu personalitate juridica la nivel de judeţ. In jud. Cluj există 218 de unităţi
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şcolare cu personalitate juridică. Şcolile de pe raza comunelor au devenit
structuri ale şcolii de centru .
 Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământ in
centre de examen in unităţi şcolare. Se oferă astfel posibilitatea recrutării si
angajării de personal calificat in funcţie de nevoile de dezvoltare ale unităţilor
de învăţământ.
 Implicarea agenţilor economici (sursă ISJ-urile din judeţe) nu se face resimţită
suficient la elaborarea CDL, a planurilor de şcolarizare, la dotarea cu resurse
materiale a unităţilor de învăţământ, în general la susţinerea unităţilor de
învăţământ prin parteneriate reale, eficiente.
Asigurarea calităţii în învăţământul tehnic şi profesional
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic se realizează atât la nivel de
sistem, cât şi la nivel de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii
(CNAC). CNAC este dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European de Asigurare a
Calităţii (CCAC) pentru educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor
procese:
 autoevaluarea ( pe baza Manualului de Autoevaluare)
 monitorizarea internă
 monitorizarea externă
 inspecţia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de Inspecţie
pentru validarea externă a autoevaluării)
Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic presupune parcurgerea unui ciclu
al calităţii, având următoarele etape principale:
A. la nivelul şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic:
 Elaborarea planului de acţiune al şcolii (PAS) pentru perioada 2008-2013
 Monitorizare internă coordonată de Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii
din şcoală
 Elaborarea raportului de auto-evaluare de către Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea
Calităţii şi transmiterea lui la ISJ / ISMB şi CNDIPT. În raportul de autoevaluare, este
evaluată performanţa şcolii la nivelul fiecărui descriptor de performanţă şi sunt
precizate dovezile prin care această performanţă poate fi dovedită.
 Elaborarea planului de îmbunătăţire a calităţii, parte din PAS, de către Comisia pentru
Evaluarea şi Asigurarea Calităţii şi transmiterea lui la ISJ/ ISMB spre avizare.
 Revizuirea Planului de Acţiune al Şcolii , în concordanţă cu planul de îmbunătăţire a
calităţii.
B. la nivelul ISJ:
 Elaborarea rapoartelor sintetice ale monitorizării interne de către inspectorii generali
adjuncţi responsabili cu asigurarea calităţii din ISJ/ISMB . Aceste rapoarte, întocmite
pe baza informaţiilor din formularele de monitorizare internă transmise de şcoli.
 Monitorizare externă a procesului de autoevaluare din şcolile ÎPT, în principal cu rol de
îndrumare şi sprijin, sub coordonarea inspectorului general adjunct RESPONSABIL cu
asigurarea calităţii din ISJ / ISMB.
 Efectuarea vizitelor de inspecţie pentru validarea raportului de autoevaluare, de către o
echipă coordonată de inspectorul general adjunct RESPONSABIL cu asigurarea
calităţii din ISJ / ISMB.
 Avizarea planurilor de îmbunătăţire a calităţii transmise de şcoli de către inspectorul
general adjunct RESPONSABIL cu asigurarea calităţii.
 Elaborarea rapoartelor de inspecţie pentru validarea rapoartelor de auto evaluare de
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către echipa care a efectuat vizitele de inspecţie, sub coordonarea inspectorului general
adjunct RESPONSABIL cu asigurarea calităţii din ISJ / ISMB şi transmiterea lor la
CNDIPT
 Unităţile de învăţământ profesional şi tehnic sunt asociate în reţele de inter-asistenţă,
astfel încât să poată coopera în activităţile de monitorizare, colectare de evidenţe,
transfer de experienţă sau pregătire a personalului.
Serviciile de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor
La nivelul judeţului Cluj se apreciază că serviciile de orientare si consiliere au fost
îmbunătăţite; a crescut numărul profesorilor consilieri la nivelul judeţului ajungându-se în anul
şcolar 2010-2011 la 93.Au fost formaţi profesori şi consilieri cu privire la orientarea carierei
profesionale a elevilor şi a crescut numărul de profesori consilieri. Se remarcă faptul că 59 %
din şcoli au cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică dotate la nivelul standardelor.
Toate acestea duc la o îmbunătăţire a serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru
elevi şi adulţi.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi
evoluţiilor în sondajele de opinie ale elevilor. Analizând opţiunile elevilor din sondajul efectuat
în rândul elevilor absolvenţi ai claselor a VIII-a, se constată că interesul elevilor pentru filiera
teoretică se menţine la nivelul a 45%-50% în timp ce opţiunile elevilor pentru filiera
tehnologică şi şcoala de arte şi meserii sunt situate sub 20%.La nivel regional opţiunile
elevilor pentru filiera tehnologică sunt în creştere mai ales în mediul rural.
EVOLUTIA OPTIUNILOR ELEVILOR ABSOLVENTI AI CLASELOR A VIII-A [%]
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Indicatori de ieşire pentru perioada 2003-2010
Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de cuprindere în sistemul de
educaţie şi formare profesională, jud. Cluj este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce
priveşte rata de cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de peste 75%, după Bucureşti.
Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj deţine rate de cuprindere mai mari decât
media regională la toate nivelurile de învăţământ.
Ratele nete de cuprindere pentru ciclul secundar inferior(75,1%) şi ciclul secundar
superior (66,3%) ale jud. Cluj sunt sensibil mai mari decât cele de la nivel regional, dar se
menţin totuşi scăzute în raport cu progresele recomandate de Comisia europeană. Aşadar,
atingerea benckmark-ului european, (ca 85% din populaţia şcolară să finalizeze ciclul
superior al liceului), nu a putut fi realizata la nivelul anului 2010.
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Grad de cuprindere în învăţământ
Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul jud. Cluj, s-a menţinut aproximativ
constant la toate categoriile de vârstă în perioada anilor şcolari 2002- 2010, la niveluri cuprinse
între 81% şi 100,7%.Valorile gradului de cuprindere pentru judeţul Cluj sunt mult mai mari
decât mediile regionale pe categoriile de vârstă analizate.

95,4

107,8
118,5
118,6
109,9
113,7

82,5
86,2
81,5
84,7
91,5

93,2

111,2

93,7
93,6
92,3
93
93,7

100

99,1

95,1
93,1
93,8
93,2
94,2

120

96,1
100,1
99,9
97,8
100,7

140

92,5
91,2
92,6
94,1
93,3

Evoluţia gradului de cuprindere în învăţământ
- Jud. CLUJ 2012-

%

11-14 ani

15-18 ani

93,1

88,2

80
60
40
20
0
Total 3-23 ani

2005/2006

3 - 6 ani

2006/2007

7-10 ani

2007/2008

2008/2009

2009/2010

19-23 ani

2011-2012

Rata abandonului şcolar, pe niveluri de educaţie ISCED
În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor INS, in intervalul 2001-2009, la
nivelul jud. Cluj se remarcă o creştere a ratei, la toate nivelurile de învăţământ cu precădere în
anul şcolar 2007-2008.Comparativ cu situaţia la nivel regional, ratele abandonului şcolar
pentru învăţământul primar şi gimnazial sunt comparabile(2,2% în anul şcolar 2008-2009
pentru jud. Cluj 1,9% la nivel regional).
Rata abandonului la nivel liceal şi profesional în intervalul 2002-2009 , înregistrează o
scădere în perioada anilor şcolari 2003-2004, 2004-2005 şi 2005-2006, înregistrând apoi o
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creştere accentuate în anul şcolar 2006-2007 si 2007-2008 mai ales la învăţământul
profesional. Judeţul Cluj înregistrează valori destul de ridicate ale abandonului şcolar la
nivelele de învăţământ analizate dar ele sunt apropriate de media regională.
Rata abandonului scolar in jud.Cluj
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Pentru scăderea abandonului şcolar este necesară îmbunătăţirea serviciilor de orientare şi
consiliere precum şi elaborarea unor programe care să urmărească diminuarea şi prevenirea
abandonului şcolar cu precădere în mediul rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele
afectate de migrarea populaţiei.
Rata de absolvire, pe niveluri de educaţie ISCED
Din datele INS furnizate pentru perioada 2001-2009, se constată la nivelul jud. Cluj
diferenţe mari între ratele de absolvire la nivelul învăţământului liceal şi profesional şi între
ratele de absolvire pe sexe.
Analiza ratei de absolvire pe ani şcolari şi sexe poate fi usor urmărită pentru cele trei
nivele de învăţământ în reprezentările grafice de mai jos.
În învăţământul liceal, rata de absolvire este mai scăzută având valoarea cea mai mică în
intervalul analizat, de 44,3% în anul şcolar 2004-2005 la nivelul jud. Cluj Analiza pe sexe
relevă faptul că rata de absolvire a liceului este mai ridicată în rândul populaţiei feminine.
Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul Cluj are o rată de absolvire la învăţământul
liceal mai scăzută în toţi anii şcolari analizaţi
Evolutia ratei de absolvire la invatamantul liceal jud.Cluj
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În învăţământul profesional ratele de absolvire sunt cele mai scăzute comparativ cu celelalte
niveluri de şcolarizare, dar ele au crescut considerabil de la cea mai mică în această perioadă
(21,8% în 2001-2002) la cea mai mare( 45,7% în 2005-2006) (Analiza pe sexe relevă faptul că
rata de absolvire este mai mare în rândul populaţiei masculine comparativ cu cea feminină şi
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media pe regiune. O cauză ar fi numărul mai mare de elevi de sex masculin cuprinşi în
învăţământul profesional.

Evolutia ratei de absolvire la invatamantul profesional jud.Cluj
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Structura populaţiei pe niveluri de educaţie
Populaţia şcolară a judeţului Cluj a scăzut an de an pe parcursul perioadei analizate. Scăderea
a fost de aproximativ 8000 de persoane mai evidentă la nivelul învăţământului primar şi
gimnazial.
Din punct de vedere a structurii populaţiei şcolare pe sexe, la nivelul judeţului, populaţia este
împărţită aproximativ egal.

Evolutia populatiei scolare totale
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Tendinţa pe termen lung este de scădere a populaţiei şcolare, pe intervalele 3-6 ani, 7-14 ani.
Creşterea populaţiei şcolare din învăţământul liceal şi profesional şi tehnic reflectă o mai buna
proiectare a reţelei şcolare şi a planului de şcolarizare, în concordanţa cu tendinţele locale, prin
creşterea numărului de clase în mediul rural, dar şi cu trecerea la învăţământul obligatoriu de
10 ani, începând cu anul şcolar 2004-2005
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Evolutia populatiei scolare din invatamantul liceal
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O analiză a evoluţiei elevilor în sistemul TVET pune în evidenţă o tendinţă de creştere a
numărului acestora la învăţământul liceal şi o scădere semnificativă la învăţământul
profesional.
În jud. Cluj reţeaua învăţământului preuniversitar, cuprinde atât unităţi de învăţământ
cu predare în limbile minorităţilor, cât şi clase în limbile minorităţilor naţionale, în unităţile de
învăţământ cu predare în limba română, la toate nivelurile de învăţământ.
În ceea ce priveşte populaţia şcolară de etnie rromă, se fac eforturi importante pentru
integrare, prin promovarea conceptului de educaţie incluzivă si programe educaţionale pentru
sprijin educaţional şi integrare.
Sistemul de învăţământ oferă posibilităţi de şcolarizare pentru elevi cu CES, atât în
grădiniţe şi şcoli speciale, cât şi în unităţile de învăţământ în clase integrate. La nivelul
judeţului Cluj rata de cuprindere în învăţământ a copiilor cu CES este cea mai rirdicată la
nivelul regiunii de (36 %).
Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie
Prezintă interes tranziţia de la nivel gimnazial la nivelurile liceal şi profesional,
precum şi tranziţia de la nivel liceal la nivel postliceal şi superior. Pentru învăţământul
profesional si tehnic este importanta tranziţia de la nivel 1 la nivel 2 si de la nivel 2 la nivel 3,
prin ruta progresiva.
În perioada 2002-2010 , la nivelul judeţului Cluj se constată o creştere a ratei de tranziţie din
învăţământul gimnazial în învăţământul liceal şi profesional, fapt ce se datorează în mare
măsură obligativităţii învăţământului de 10 ani .Ratele de tranziţie au un trend crescător şi se
situează la valori ce depăşesc 100%.La nivelul judeţului Cluj există un număr însemnat de
absolvenţi de gimnaziu din alte judeţe care optează pentru a urma cursurile nivelului liceal în
municipiul Cluj-Napoca.(în special la filiera vocaţională, învăţământ de arte).
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Cea mai mare creştere se înregistrează în mediul urban unde interesul elevilor de a parcurge
mai multe nivele de calificare este mai ridicat.
Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la cel liceal şi profesional secundar superior jud.Cluj
160
140
120
100
80
60
40
20
0
total
2000/2001
2006/2007

feminin
2001/2002
2007/2008

2002/2003 masculin
2003/2004
2008/2009
2009/2010

urban
2004/2005

rural
2005/2006

2011-2012

Pentru creşterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural este necesară
dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv orientarea şi
dezvoltarea profesională şi a carierei a elevilor din mediul rural.
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie
După cum rezultă din figura de mai jos rata abandonului timpuriu in România a scăzut in
perioada 2000-2009 de la 22,3% la 16 %, dar se menţine ridicat in raport cu media europeana
iar ţinta 2010, care este 10%, nu a putut fi atinsă
Abandonul școlar timpuriu

2000

2009

Numărul mare al celor care părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen limitează
capacitatea educaţiei şi formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul
de competenţe şi cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru
evitarea acestui fenomen sunt necesare următoarele :
 Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii;
 Activităţi de tip “ Şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială ;
 Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de educaţie a
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celor care au părăsit şcoala timpuriu ,inclusiv programe de tip“ A doua şansă în
educaţie “;
Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare , orientare, consiliere şi
dezvoltare personală;

Procentul elevilor cu nivel scăzut al competentelor de citire/lectura ( PISA)
Centrul Naţional PISA 2009 a organizat testarea elevilor de 15 ani, eşantionaţi de
Consorţiul PISA 2009 în data de 18.03.2009. La testare au participat 4776 de elevi din 159 de
instituţii de învăţământ din România.
În Raportul internaţional PISA 2009 Results: What students know and can do (vol. I)
sunt prezentate următoarele informaţii de interes general, referitoare la performanţele
sistemului educaţional românesc în acest ciclu de evaluare:
Pe scala generală Citire/Lectură (domeniu principal pentru evaluarea din
2009, în funcţie de care se face clasificarea finală), România ocupă poziţia 49 din 65 de ţări
participante, cu un scor mediu statistic de 424, semnificativ sub media ţărilor OECD
Pe scala domeniului Matematică scorul mediu obţinut este de 427
Pe scala domeniului Ştiinţe scorul este de 428.
În ambele situaţii rezultatele sunt semnificativ sub media ţărilor OECD.
Rezultatele obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele obţinute de România la
precedentul ciclu al programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante), în care
domeniul principal a vizat ştiinţele.
Ultimele rezultate ale Programului internaţional pentru evaluarea elevilor (PISA), o
anchetă efectuată la nivel mondial privind performanţele adolescenţilor în vârstă de 15 ani la
citire, matematică şi ştiinţe, arată că unul din cinci sau 20 % are competenţe scăzute de citire.
Constatările, compilate la fiecare trei ani de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OCDE), arată că Europa a îmbunătăţit uşor situaţia din 2000 până în prezent. Dar
va fi nevoie de eforturi mai mari pentru ca ţările UE să îşi atingă obiectivul de mai puţin de
15 % performanţe scăzute la citire, matematică şi ştiinţe până în 2020.(Anexa 18)
Indicatori de impact
Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra ratei şomajului pentru
perioada 2003-2010
Atât la nivel naţional cât şi la nivel regional se constată o rată crescută a şomajului şi
mai ales a celui de lungă durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a
sistemului de pregătire educaţional. Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa
muncii este un factor de creştere a riscului de a deveni şomer şi de a intra în faza şomajului
de lungă durată sau de excludere de pe piaţa muncii.
Chiar dacă oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de planul de dezvoltare economică şi
socială a regiunii pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de muncă trebuie luate
în continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la procesul de învăţare şi
obţinerea competenţelor şi calificărilor necesare integrării sustenabile pe piaţa muncii. Această
prioritate are drept ţintă atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare abandonului şcolar sau
finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare absolvirii ca persoană activă ,
integrată pe piaţa muncii , în vederea prevenirii şomajului în rândul tinerilor sau slabei
participări la pregătirea profesională continuă , fenomene a căror amploare necesită acţiuni
naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact limitat .
Inserţia profesională a absolvenţilor
Începând din anul 2010 ISJ Cluj este beneficiatul unui proiect
POSDRU/90/2.1/S/57677 cu titlul „Creşterea capacităţii de absorbţie a absolvenţilor IPT pe
piaţa muncii, prin monitorizarea inserţiei socio-profesionale”proiect realizat în parteneriat
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cu:
 Partener 1: Centrul Judeţean De Resurse Si Asistentă Educaţională Cluj-Napoca
 Partener 2: Institutul Naţional De Cercetare Ştiinţifică În Domeniul Muncii Si
Protecţiei Sociale Bucureşti
 Partener 3: Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea
 Partener 4: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti - Facultatea De
Management Marketing În Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea.
Obiectivul general al proiectului: Cunoaşterea dimensiunii cantitative şi calitative a inserţiei
profesionale a absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic, a ratei de continuare a
studiilor, precum şi a duratei procesului de tranziţie spre un loc de muncă în calificarea
profesională dobândită.
Inserţia de „succes” în rândul absolvenţilor de SAM/AC jud.Cluj
• Definim rata inserţiei de succes ca fiind raportul dintre numărul absolvenţilor care se
află în poziţie de salariat, patron sau lucrător pe cont propriu, practicând o ocupaţie în
acord cu specificul calificării deţinute, ca % în numărul total de absolvenţi investigaţi.
•

Rata inserţiei de succes pentru absolvenţii de nivel 1 şi 2

•

La 6 luni de la absolvire, per total, rata inserţiei de succes a absolvenţilor de SAM/AC
a fost mai mare în cazul absolvenţilor promoţiei 2011, comparativ cu promoţia 2010. În
cazul promoţiei 2010-2011, pentru absolvenţii de sex feminin nu a putut fi calculată
rata inserţiei de succes, întrucât nici una dintre absolventele care aveau un loc de
muncă la data anchetei nu a declarat că meseria practicată la locul de muncă
corespunde sau este apropiată de calificarea dobândită prin şcoală.

•

La 12 luni de la absolvire, pentru promoţia 2011, rata inserţiei de succes a înregistrat
valori mai mari în rândul absolvenţilor de sex masculin. În cazul promoţiei 2011,
pentru absolvenţii de sex feminin nu a putut fi calculată rata inserţiei de succes, întrucât
nici una dintre absolventele care aveau un loc de muncă la data anchetei nu a declarat
că meseria practicată la locul de muncă corespunde sau este apropiată de calificarea
dobândită prin şcoală.

FEMININ
Rata inserţiei de succes la 6 luni
de la absolvire, promoţia 20092010
Rata inserţiei de succes la 6 luni
de la absolvire, promoţia 20102011
Rata inserţiei de succes la 12
luni de la absolvire, promoţia
2009-2010
Rata inserţiei de succes la 12
luni de la absolvire, promoţia
2010-2011

MASCULIN

9,45

10,67
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Total

10,37

10,04

16,93

13,12

15,87

13,93

23,73

18,06

Rata inserţiei de succes absolvenți liceu tehnologic rută progresivă
Per total, nu apar diferențe semnificative între ratele de inserţie la 6 luni şi la 12 luni pentru
cele două promoţii. Luând în considerare profilul absolvit, cele mai mari diferenţe apar pentru
profilul resurse naturale şi protecţia mediului, atât la 6 luni cât şi la 12 luni de la absolvire
(5,56 puncte procentuale la 6 luni de la absolvire, respectiv 8,68 puncte procentuale la 12 luni
de la absolvire).

TEHNIC
Rata inserţiei de succes la 6
luni de la absolvire,
promoţia 2009-2010
13,08

RESURSE
NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI
SERVICII

Total

16,67

17,81

14,64

Rata inserţiei de succes la 6
luni de la absolvire,
promoţia 2010-2011

12,27

11,11

20,23

14,38

Rata inserţiei de succes la
12 luni de la absolvire,
promoţia 2009-2010

16,88

22,41

20,81

18,41

Rata inserţiei de succes la 18,59
12 luni de la absolvire,
promoţia 2010-2011
Sursa: Studiul INCSMPS Bucuresti

13,73

23,23

19,38

Oferta şcolilor din învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Cluj
Evoluţia planurilor de şcolarizare
La nivelul judeţului Cluj în perioada 2004-2011, populaţia şcolară cuprinsă în
învăţământul tehnic şi profesional a avut o evoluţie descendentă, raportată la numărul total de
elevi cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat în principal modului de
fundamentare a planului de şcolarizare la nivelul judeţului si opţiunilor elevilor exprimate in
sondajele iniţiate de ISJ Cluj în colaborare cu CJRAE.
Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2004-2011 putem spune că oferta
educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între cerere
şi ofertă şi că ponderea elevilor de la învăţământul profesional şi tehnic admişi în clasă a IX-a
reprezintă circa 50% din totalul elevilor admişi. Se constata de asemenea ca exista incă
diferenţe între planul de şcolarizare proiectat si cel realizat.
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Evoluţia nr. de e le vi îns criş i în clas a a IX-a
(plan de ş colarizare planificat faţă de ce l re alizat)
- JUDEŢUL CLUJ -
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Analiza ofertei curente pentru formarea profesională iniţială in anul şcolar 2010/2011
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2008 – 2009 şi 2009 – 2010, în jud.Cluj a fost
proiectată ţinându-se cont de schimbările intervenite pe piaţa muncii, schimbări ce au
determinat diminuarea numărului de locuri în domeniile: mecanică şi industrie textilă şi
pielărie şi creşterea numărului de locuri în domeniile: turism şi alimentaţie publică,
electronică, construcţii şi lucrări publice şi fabricarea produselor din lemn.
Se înregistrează la nivelul judeţului o creştere constantă a ponderii elevilor la profilul
Servicii, din cadrul liceului tehnologic, de la 25% in anul şcolar 2002-2003 la 37%, în anul
şcolar 2008-2009, concomitent cu o scădere, preconizată a numărului elevilor de la profilul
tehnic de la 57,3% la 46%, în acelaşi interval. Profilul Resurse naturale şi protecţia mediului
variază, dar mult mai puţin, în intervalul de ponderi 18% – 12%.
Evoluţia ponderii pe profile, cl. a IX-a - liceu tehnologic
(plan şcolarizare realizat) - JUDEŢUL CLUJ
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Prognoza absolvenţilor de gimnaziu pentru perioada 2010-2011
Din analiza situaţiei statistice privind numărul de elevi de gimnaziu din jud. Cluj se
desprind următoarele concluzii:
 Unităţile de învăţământ din mediul urban au un număr mare de elevi în ciclul
gimnazial, existând şcoli cu 2-3 rânduri de clase pe nivelul gimnazial;
 Un număr însemnat de unităţi de învăţământ din mediul rural au efective de elevi
reduse la nivel gimnazial, asta ca o consecinţă a faptului că în jud. Cluj majoritatea
populaţiei locuieşte în mediul urban;
Distribuţia teritorială a şcolilor ÎPT
Din analiza privind distribuţia teritorială a unităţilor de învăţământ ÎPT,se constată că la
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nivelul judeţului Cluj dezvoltarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ ÎPT pe cele 6 zone
este echilibrată şi în concordanţă cu cerinţele locale ale pieţei muncii şi nevoile comunităţilor
locale.
În zona aferentă municipiului Cluj-Napoca reţeaua unităţilor de învăţământ ÎPT este puternic
dezvoltată în 19 şcoli (colegii tehnice, grupuri şcolare şi şcoli de arte şi meserii, licee
teoretice), care şcolarizează elevi pentru 15 domenii de calificare profesională prin, an de
completare,liceu tehnologic, şcoală postliceală.
Direcţii de restructurare a reţelei şcolare
Din analiza PLAI 2013 se constată că la nivelul jud. Cluj reţeaua şcolară răspunde
cerinţelor pieţei muncii locale; unităţile de învăţământ ÎPT au dezvoltat domenii noi de
calificare pentru a veni în sprijinul dezvoltării economice locale .
Principalele concluzii din analiza învăţământului tehnic şi profesional
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane m ÎPT
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse
din Crearea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie,
contextul european cercetare şi inovare, care să funcţioneze corespunzător şi să-i ajute
de politici şi formare pe toţi cetăţenii să îşi îmbunătăţească competenţele, este esenţială
din punct de vedere al creşterii şi al locurilor de muncă, precum şi
profesională
al echităţii şi incluziunii sociale. Sistemele de educaţie şi de
formare profesională ar trebui să devină mai deschise şi mai
relevante pentru nevoile cetăţenilor, pentru cererea de pe piaţa
forţei de muncă şi pentru necesităţile societăţii, în general.
Investiţiile în educaţie şi formare profesională sunt esenţiale
ca soluţie pentru iesirea din criza economică, la nivel national, cât
si la nivel european, atât ca parte integrantă a reformelor structurale
pe termen lung, cât si pentru a micsora impactul social imediat al
acesteia.
Desprinse
din Progrese suplimentare sunt necesare din partea organizaţiilor
furnizoare de educatie în perioada următoare:
asumarea
contribuţiei ÎPT la 1.Aplicarea practică a competenţelor transversale cheie
obiectivul strategic al 2. Educaţia cadrelor didactice şi a cadrelor de conducere ale
UE pentru 2010 instituţiilor de învăţământ şcolar
3. Dezvoltarea procedeelor de evaluare şi apreciere
(Lisabona)
4. Sunt necesare mai multe acţiuni privind alfabetizarea şi
categoriile defavorizate
5. Necesitatea consolidării competenţelor cheie în cadrul EFP şi a
Învăţământului pentru adulţi
Învătarea de-a lungul vietii si mobilitatea asigurată prin educatia si
formarea profesională de înaltă calitate sunt esentiale pentru a
permite persoanelor să dobândească aptitudinile care sunt relevante
nu numai pentru piata fortei de muncă, ci si pentru incluziunea
socială si cetătenia activă. Cadrul strategic EF 2020, împreună cu
initiativa „Noi competente pentru noi locuri de muncă”, va juca un
rol cheie în solutionarea prioritătilor care se află în centrul viitoarei
strategii „UE 2020”.
Desprinse
din Rezultatele obţinute la testarile PISA pentru anul 2009 sunt
contextul educaţional aproape identice cu cele obţinute de România la precedentul ciclu
al programului, PISA 2006 (locul 47 din 57 de ţări participante), în
care domeniul principal a vizat ştiinţele.
Ultimele rezultate ale Programului internaţional pentru evaluarea
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elevilor (PISA), o anchetă efectuată la nivel mondial privind
performanţele adolescenţilor în vârstă de 15 ani la citire,
matematică şi ştiinţe, arată că unul din cinci sau 20 % are
competenţe scăzute de citire.
Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire
(pentru tinerii în vârstă de 15 ani), România trebuie să acorde o
maximă importanţă în investigarea motivelor deteriorării
performanţelor de citire în rândul elevilor şi a elaborării unor
planuri naţionale de acţiune pentru dobândirea competenţelor de
bază, inclusiv cele destinate adulţilor. Planurile de acţiune vor
cuprinde în continuare măsuri privind reducerea abandonului şcolar
timpuriu, creşterea numărului de absolvenţi ai învăţământului
secundar superior şi participarea adulţilor la formare pe parcursul
întregii vieţi,rute de formare mai flexibile pentru a permite cu
uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de formare,
respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta .
Desprinse
din Scăderea populaţiei precum şi creşterea vârstei medii la nivel
contextul demografic naţional în următorii ani impune luarea unor măsuri compensatorii
la nivelul jud. Cluj:
- asigurarea cuprinderii fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară întro formă de învăţământ
- dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate
adulţilor care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie
pentru dobândirea competenţelor cheie, pentru a putea participa
activ pe piaţa muncii
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul
număr Numărul. elevilor continuă să scadă, la toate nivelele de
elevi/număr norme învăţământ.Judeţul Cluj a analizat şi reorganizat a reţeaua şcolară
în scopul reducerii claselor cu efective mici , precum şi a claselor
didactice
cu predare simultană.Au fost comasate unităţi de învăţământ cu
număr mic de elevi, în special la învăţământul profesional, tehnic şi
vocaţional,
prin
comasarea
claselor
de
acelaşi
profil/specializare/calificare profesională în cadrul aceleiaşi unităţi
şcolare sau comasarea unităţilor şcolare de acelaşi tip din aceeaşi
localitate.Raportul elevi/profesor rămâne în continuare destul de
scăzut la nivelul judeţului.
Resurse umane din Reducerea permanentă a normelor de pregătire/instruire practică
prin introducerea reformei curriculare modulare în care orele de
ÎPT
laborator pentru aplicaţii practice revin profesorilor, concomitent
cu micşorarea numărului de ore de instruire practică, impune
identificarea unor soluţii fie de reconversie profesională fie de
completare a studiilor la nivel universitar pentru această categorie
de personal didactic, soluţie aplicată în ultimii ani.Reducerea
numărului de elevi a dus implicit la scăderea numărului de norme
în ÎPT.
Resurse materiale şi Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se
impune în continuare modernizarea infrastructurii educaţionale şi
condiţii de învăţare
de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC). Referitor la dotarea
laboratoarelor şi atelierelor şcoală
la nivelul minimal al
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standardelor de pregătire profesională, la nivelul judeţului Cluj este
realizată în proporţie de 97,3%, iar dotarea la nivelul standardelor
europene este asigurată în 45,87% din numărul total de laboratoare
şi ateliere, nivel mai ridicat decât cel de la nivel regional.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Paşii realizaţi în descentralizarea învăţământului preuniversitar,
Mecanisme
decizionale
şi în judeţul Cluj sunt:
Eficientizarea retelei scolare prin reducerea numarului de unitati de
descentralizarea
funcţională în TVET invatamant cu personalitate juridica la nivel de judet. In judeţ
există 217 de unităţi şcolare cu personalitate juridică. Şcolile de pe
raza comunelor au devenit structuri ale scolii de centru .
Implicarea agenţilor economici (sursa ISJ-urile din judeţe) nu se
face resimţită suficient la elaborarea CDL, a planurilor de
şcolarizare, la dotarea cu resurse materiale a unităţilor de
învăţământ, în general la susţinerea unităţilor de învăţământ prin
parteneriate reale, eficiente.
Serviciile
de În anul şcolar 2010-2011 la nivelul judeţului Cluj existau 93 de
orientare şi consiliere profesori consilieri care asigurau consilierea şi orientarea
profesională a elevilor în unităţile de învăţământ. Se remarcă faptul
că 59 % din scoli au cabinete şcolare de asistenţă psiho-pedagogică
dotate la nivelul standardelor. Toate acestea duc la o îmbunătăţire a
serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi
adulţi.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Din analiza datelor statistice referitoare la rata netă de
Rata
netă
de
cuprindere
în cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională, jud.
Cluj este situat pe locul doi la nivel naţional în ceea ce priveşte
educaţie
Gradul
de rata de cuprindere în învăţământ la toate nivelurile de peste 75%,
cuprindere
în după Bucureşti. Comparativ cu situaţia la nivel regional judeţul
Cluj deţine rate de cuprindere mai mari decât media regională la
educaţie
toate nivelurile de învăţământ. La categoria de vârstă 15-18 ani s-a
înregistrat o medie de 77,8%.
Gradul de cuprindere în învăţământ la nivelul jud.Cluj, s-a
menţinut aproximativ constant la toate categoriile de vârstă şi în
perioada anilor şcolari 2002- 2010, la niveluri cuprinse între83% şi
118%.Valorile gradului de cuprindere pentru judeţul Cluj sunt mult
mai mari dacât mediile regionale pe categoriile de vârstă analizate
Ratele de tranziţie în În perioada 2002-2010 , la nivelul judeţului Cluj se constată o
învăţământul liceal şi creştere a ratei de tranziţie din învăţământul gimnazial în
învăţământul liceal şi profesional, fapt ce se datorează în mare
profesional
măsură obligativităţii învăţământului de 10 ani .Ratele de tranziţie
au un trend crescător şi se situează la valori ce depăşesc 100% mai
ales în mediul urban.La nivelul judeţului Cluj există un număr
însemnat de absolvenţi de gimnaziu din alte judeţe care optează
pentru a urma cursurile nivelului liceal în municipiul Cluj-Napoca.
În ceea ce priveşte abandonul şcolar, potrivit datelor INS, în
Abandonul şcolar
perioada 2008-2009, la nivelul jud. Cluj se remarcă o scădere a
ratei, la nivel liceal si profesional.La nivel postliceal rata de
abandon a înregistrat o uşoară creştere.La nivelul învăţământului
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profesonal rata de abandon rămâne încă destul de ridicată, în jur de
7%.
Rata de părăsire Aşa cum rezulta din analiza documentelor Comisiei Europene, rata
timpurie a sistemului abandonului timpuriu in România a scăzut in perioada 2000-2009
de la 22,3% la 16 %, dar se menţine ridicată in raport cu media
de educaţie
europeană iar ţinta de 10% nu a putut fi atinsă în 2010. Asigurarea
accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin acordarea
unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională
iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri
vulnerabile şi flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul
educaţional reprezintă priorităţi ale învăţământului naţional.
Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire
Nivelul
(pentru tinerii în vârstă de 15 ani), România şi implicit şi jud.Cluj
competenţelor cheie
trebuie să acorde o maximă importanţă în investigarea motivelor
deteriorării performanţelor de citire în rândul elevilor şi a
elaborării unor planuri naţionale de acţiune pentru dobândirea
competenţelor de bază, inclusiv cele destinate adulţilor. Rezultatele
obţinute pentru anul 2009 sunt aproape identice cu cele obţinute de
România la precedentul ciclu al programului, PISA 2006 (locul 47
din 57 de ţări participante), în care domeniul principal a vizat
ştiinţele.
Rata de participare In ceea ce priveşte participarea la formarea pe tot parcursul vieţii,
în formarea continuă România se afla pe ultimele locuri in Europa, cu o rata de
a populaţiei adulte participare de doar 1,6%, mult sub ţinta europeana de 12,5%.
Strategiile de formare continua la nivel naţional si regional trebuie
( 25-64 ani)
să impulsioneze participarea populaţiei adulte la procesul de
formare continuă.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata
şomajului Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tinerilor din grupa absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJde vârstă 15-24 de uri şi AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei
absolvenţilor prin parteneriatul ISJ-AJOFM ,
ani
Ponderea şomerilor La 6 luni de la absolvire:
tineri în numărul -28,23% dintre absolvenţii de învăţământ profesional aveau un loc
de muncă;
total al şomerilor
Şomajul de lungă -34,7% dintre absolvenţii de liceu tehnologic ruta progresivă erau
angajaţi;
durată
Rata de inserţie a - mai mult de 20% dintre absolvenţii de învăţământ profesional
absolvenţilor la 6,12 erau şomeri, iar din rândul absolvenţilor de liceu tehnologic rută
şi 36 luni de la progresivă 28,6%.Rata şomajului se menţine ridicată în rândul
absolvire, pe niveluri absolvenţilor ÎPT de nivel 3.
de
educaţie
şi Referitor la gradul de adecvare al calificării deţinute la ocupaţia
domenii/profiluri de practicată la locul de muncă, 68,9% dintre absolvenţii de
formare profesională învăţământ profesional au declarant că nu corespunde, iar în cazul
absolvenţilor de liceu tehnologic rută progresivă procentul a fost de
(67,1%).
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe În urma desemnării judeţului Cluj ca judeţ pilot în procesul de
domenii de formare descentralizare a învăţământului, o acţiune importantă a fost
reorganizarea reţelei şcolare la nivel judeţean. În urma acestui
profesională,
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profiluri şi calificări

proces a fost eficientizată activitatea unităţilor de învăţământ ÎPT,
în primul rând prin corelarea ofertei de şcolarizare cu cerinţele
pieţei muncii la nivel judeţean, dar şi la nivelul zonelor constituite
în jurul municipiilor şi oraşelor judeţului. În anul şcolar 2010-2011
la nivelul judeţului Cluj au funcţionat 33 de unităţi de învăţământ
profesional şi tehnic din care 2 în mediul rural şi 31 în mediul
urban.
Se înregistrează la nivelul judetului o creştere constantă a
ponderii elevilor la profilul Servicii, din cadrul liceului tehnologic,
de la 25% in anul şcolar 2002-2003 la 37%, în anul şcolar 20082009, concomitent cu o scădere, preconizată a numărului elevilor
de la profilul tehnic de la 57,3% la 46%, în acelaşi interval. Profilul
Resurse naturale şi protecţia mediului variază, dar mult mai puţin,
în intervalul de ponderi 18% – 12%.

Performanţa şcolii în raport cu performanţele la nivel regional şi local
Deşi acest aspect va fi tratat pe larg în capitolul Analiza mediului intern, subliniem
performanţele bune ale şcolii noastre concretizate prin:
1. -promovabilitatea în anul şcolar 2012-2013 - 93.39%
-promovabilitatea în anul şcolar 2013-2014 - 97.73%
-promovabilitatea în anul şcolar 2014-2015 - 97.73%

2.rezultatele obţinute de absolvenţii noştri la examenele naţionale

o
o
o
o

promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2012-2013 de-43.05%
promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2013-2014 de-28.57%
promovabilitatea la examenul de bacalaureat 2014-2015 de-51.61%
promovabilitatea la examenul de certificare a competenţelor profesionale, nivel
3 de 100%

3. rezultatele obţinute de elevii şcolii la Olimpiada interdisciplinară tehnică

o locurile 1, 2,3 la faza judeţeană la olimpiada interdisciplinară
o 1 menţiune, la faza naţională Olimpiada interdisciplinară tehnică 2013
o 1 premiuIII si 1 mentiune, la faza naţională Olimpiada interdisciplinară tehnică
2014

o 1 mentiune, la faza naţională Olimpiada interdisciplinară tehnică 2015
Aceste performanţe situează şcoala noastră în rândul celor mai căutate colegii tehnice din
zona N-V.
45

Parteneri actuali
Pentru atingerea obiectivelor, ţintelor şi pentru realizarea acţiunilor propuse şcoala noastră
dezvolta parteneriate de colaborare cu: ISJ Cluj, unităţile şcolare de profil din ţară, AJOFM
Cluj, Camera de Comerţ Cluj, Primăria, Consiliul local, Poliţia, Jandarmeria, Biserica, părinţi,
inspectori, alţi directori de unităţi şcolare din ţară şi străinătate. Astfel putem enumera, ca
exemple de bună practică, parteneriatele cu agenţii economici de profil din judeţul Cluj, unde
elevii noştri desfăşoară o parte din activitatea de instruire practică şi contribuţia acestora
elaborarea curriculumului în dezvoltare locală: SC. Napolact SA, SC. Velpitar SA, SC.
Prodvinalco SA, S.C. Carrefour România S.A. , S.C. Cosmfan Carmangerie S.R.L, SC
Auchan România SA,SC Panemar SRL, SC La Casa Pane Ristorante Pizzeria SRL, SC
Exclusiv Catering SRL; S.C Reghina Prodimpex SRL ;S.C. SATTVA S.R.L;SC IOASIM
SRL;SC ROATA SA;Cantina de ajutor social si pensiune;SC Pearl Life SA;SC IULIUSHAN
SRL

Nivelul si sursele de finantare
Principale surse de finantare sunt obtinute din bugetul local, veniturile proprii si prin
mentinerea si dezvoltarea de parteneriate internationale.
2.2 Analiza mediului intern
Politici educaţionale ale şcolii
adaptarea conţinuturilor la nivelul fiecărei clase de elevi si găsirea strategiilor moderne
de învăţare interactiva
aplicarea in practica educaţionala a elementelor de concepţie despre curriculum
deschis în direcţia educaţiei permanente , autoeducaţiei si autoformării
şcolarizarea si menţinerea la cursuri a tuturor copiilor de vârsta şcolara
organizarea unei bune orientări şcolare si o consiliere psihopedagogică adecvata care
să ofere şanse suplimentare de reuşita si integrare şcolara
realizarea unei echipe de lucru prin afirmarea spiritului de iniţiativa al fiecăruia în
îmbunătăţirea întregii activităţi din şcoală
formarea continuă a cadrelor didactice
încurajarea unei culturi organizaţionale care stimulează comunicarea deschisă ,
participarea si inovaţia
colaborarea cu autorităţile locale pentru întreţinerea si dezvoltarea bazei didacticomateriale şcoli
gestionarea fondului de carte din biblioteca şcolara în vederea formarii culturii
generala a elevilor
diversificarea demersurilor pentru obţinerea de resurse venituri proprii şi utilizarea
eficienta a acestora
restructurarea parteneriatului pentru educaţie prin deschiderea şcolii către mediul
comunitar , prin implicarea părinţilor in managementul şcolar pe baza principiului
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coparticipării şi coresponsabilităţii
colaborarea cu reprezentanţii comunităţii locale-primărie , Consiliu Local, Politie,
dispensar, biserici, agenţi economici.

Analiza mediului intern s-a realizat printr-un proces de autoevaluare urmarindu-se evaluarea
sistematica si imbunatatirea performantei scolii. Cele mai importante aspecte urmarite sunt:
2.2.1 Predarea si invatarea
DESCRIPTORI DE
PERFORMANTA
1. elevilor le sunt puse la
dispozitie
informatii
si
indrumari
despre
toate
programele
de
invatare
existente

JUDECATI SI DOVEZI








2. elevii primesc ajutor pentru
a intelege, pentru a obtine sau
pentru a cauta informatii
conform nevoilor lor









3. elevilor li se dă posibilitatea
să se înscrie în programe de



statutul scolii (existenta actului de infiintare a scolii,
schimbarile de nume ce au fost facute pana in prezent,
Cartea scolii)
R.I. (regulamentul intern se prezinta in fiecare an
tuturor elevilor, parintilor si personalului din scoala )
misiunea scolii si oferta scolii sunt afisate la loc
vizibil in holul scolii, sunt prezentate in materialele
de promovare si marketing, pe pliante care se
inmaneaza elevilor din clasele a VIII a, la targul de
oferta educationala, etc.
pliante cu scoala (existenta pliantelor, a unor foi
publicitare in ziarele locale si ghidurile judetene)
actiuni O.S.P (vizite la universitati, la agenti
economici, existenta in scoala a unui cabinet de
orientare profesionala, etc.)
sedintele Consiliului de administratie si Consiliul
profesoral (existenta proceselor verbale in registre
speciale)
fise de cititor la biblioteca scolii (evidentierea cartilor
citite si a ritmului de imprumut de la biblioteca
scolara, existenta unei biblioteci cu un numar mare de
volume)
legitimatii la Biblioteca municipala si judeteana
(evidentierea cartilor citite si a ritmului de imprumut)
acces la internet (existenta unei conexiuni la internet
de mare viteza – contact cu furnizorul de internet)
platforma AEL, exista seturi de lectii aplicabile in
AEL, materiale de invatare puse la dispozitia elevilor
de profesori sau din portofoliile proprii.
auxiliare curriculare (exista intr-un numar mare atat
la biblioteca scolii cat si in portofoliile profesorilor,
etc.)
procese verbale ale şedinţelor de alegere a
manualelor şcolare, puncte informative(gazete de
perete cu actualizari periodice – 2-3 ori /sem, aviziere)
intalniri de prezentare a ofertelor institutiilor de inv.
superior, postliceal si militar (existenta de pliante
promotionale, fotografii etc)
planul
de scolarizare (existenta planului de
scolarizare atat pe site-ul ISJ cat si la aviziere )
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învăţare care răspund nevoilor
lor





sesiunile de examene de diferenţe, cererile de
transfer, oferta educaţională, tabele cu opţiunile
elevilor de înscriere în ciclul superior al liceului sau
la scoala profesionala ( existenta unei comisii
specializate care urmareste efectuarea acestor
activitati, proc. verbale ale sedintelor de analiza si
aprobare plan, transferuri in C.A si C.P.)
procese verbale de discutare şi avizare a CDL-urilor
şi CDS-urilor în cadrul comisiei, existenţa şi
utilizarea celor avizate de I.S.J. (existenta vizelor ISJ
pe CDS, CDL –urile agreate)

4. elevii care au fost respinşi
primesc sfaturi şi îndrumări
adecvate
pentru
a
găsi
programe de învăţare mai
potrivite nevoilor lor



elevii respinşi la examenele de certificare a
competenţelor profesionale de nivel 3, ori la BAC,
primesc consiliere individuala de la diriginţi,
consilierul educativ, consilierul psiholog, în ceea ce
priveşte înscrierea lor la altă meserie , respectiv
scoala profesionala sau Şcoală postliceală(caietele
diriginţilor, procesele verbale ale şedinţelor
Consiliului profesorilor clasei, registrul de evidenta al
psihologului scolar)

5. evaluarea iniţială
( nevoile elevilor ; sprijinul
necesar ; stiluri de învăţare ;
cunoştinţe,
experienţă
şi
abilităţi anterioare ; cerinţe de
evaluare ) oferă o imagine
exactă pe baza căreia se poate
planifica un program de
învăţare adecvat



6. toţi elevii participă la un
program
de
iniţiere
în
programul de învăţare la care
au
fost
înscrişi,
având
posibilitatea de a participa la
diferite sesiuni în cadrul
programului şi / sau de a
schimba
programul
de
învăţare (dacă este necesar)
7. programele de învăţare
răspund
aspiraţiilor
şi
potenţialului
elevilor,
dezvoltând
cunoştinţele şi
experienţa anterioare



chestionare aplicate elevilor pentru identificarea
inteligenţei predominante şi a stilului preferenţial de
învăţare
teste iniţiale şi analiza lor, grafice comparative,
caietele elevilor, portofolii ale elevilor şi profesorilor,
procesele verbale de analiză în cadrul comisilor a
rezultatelor testelor iniţiale, proiectarea unităţilor de
învăţare ( Existenta unor studii comparative, dosare
ale comisiilor metodice, existenta planuri de
imbunatatire in portofoliul profesorilor si in dosarele
comisiilor)
sesiunea de examene de diferenţe, fişe de înscriere,
cereri de transfer, tabele cu opţiunile elevilor in
vederea înscrierii la scoala profesionala.
chestionare date la sfarsit de ciclu scolar,sesiune de
examene de diferenţe pentru elevii care doresc să-şi
schimbe forma de şcolarizare

8.



drepturile

şi









fişele de înscriere ale elevilor, portofolii ale elevilor,
rezultate la concursuri şi olimpiade, CDŞ, CDL,
oferta educaţională, cercuri ştiinţifice de specialitate
pentru elevi
planificările profesorilor, portofoliile profesorilor,
proiectele unităţilor de învăţare
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a
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responsabilităţile elevului sunt
clar definite

Învăţământului Preuniversitar, R.I., fişe de NSSM,
acordul de parteneriat cu părinţii, carnetul de elev,
caietul dirigintelui, caietul Consiliul Consultativ al
elevilor( care se intalneste lunar, procese verbale,
probleme ridicate conducerii scolii).Elevilor li se
prelucreaza la fiecare inceput de an RI
sub
semnatura, exista procese verbale ale comitetului de
parinti pe scoala, activitati gen Scoala Parintilor)

9. elevii au acces la sprijin
semnificativ şi eficace pentru
rezolvarea unor probleme
personale şi la orientare şi
consiliere pe toată durata
şcolarizării



10. sunt prevăzute perioade
pentru
revizuirea
şi
reevaluarea activităţilor de
sprijin destinate elevilor, pe
baza nevoilor individuale ale
acestora legate de progresul în
cadrul programului şcolar








11. informaţiile, orientarea şi
consilierea
sunt
eficace,
îndrumându-i pe elevi în ceea
ce priveşte modalităţile de a-şi
continua
studiile
după
absolvire
12. există înregistrări privind
evoluţia elevilor pe durata
studiilor şi după absolvire –
continuarea studiilor şi/sau
angajarea



13. profesorii folosesc măsuri
eficace pentru a promova
egalitatea şanselor şi pentru a
împiedica discriminarea, astfel
încât elevii să îşi poată atinge









caietul dirigintelui, planificarea orelor de orientare şi
consiliere registrul de evidenţă al psihologului şcolar,
Consiliul Elevilor
lista burselor de studiu si sociale, de merit si
performanta

procese verbale ale Consiliului Profesorilor Clasei,
grafice cu orele de pregătiri suplimentare pentru
BAC
şi
examene
de
certificare
a
competenţelor profesionale, procese verbale ale
comisiei dirigintilor
simulări de examene, procese verbale de analiză a
rezultatelor acestora şi măsuri de îmbunătăţire a
rezultatelor elevilor, auxiliare curriculare
programe
guvernamentale
euro
200,bursa
profesionala si bani de liceu (Existenta in scoala a
elevilor care beneficiaza de aceste programme,
consilierea elevilor in pregatirea documentelor pentru
obtinerea beneficiilor din aceste programe)
vizite la agenţi economici, întălniri cu foşti elevi ai
şcolii, oferte de la facultăţi , lecţii de dirigenţie cu
teme de O.Ş.P.
evidenta absolventilor care si-au continuat studiile
(rapoarte ale dirig.)
cataloage şi registre matricole, analiza activităţii pe
anul precedent, caietul dirigintelui, evidenţa
diriginţilor de la clasele terminale privind
încadrarea socio-profesională a absolvenţilor
- situatia incadrarii socio-profesionale (Este in
PAS, si in rapoartele dirigintilor claselor terminale)
oferta educationala atractiva
activităţi de învăţare şi evaluare diferenţiate
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potenţialul
14. profesorii stabilesc şi
menţin relaţii de lucru şi de
comunicare eficace cu elevii, cu
alţi profesori , cu alţi membri
ai personalului şi cu managerii





15. elevilor li se stabilesc
criterii individuale privind
rezultatele de învăţare şi ţinte
de învăţare individuale, pe
baza evaluării iniţiale






17. programele de învăţare şi
materialele de învăţare (ex.
temele) au criterii explicite,
care sunt împărtăşite elevilor



18. profesorii folosesc o gamă
variată de strategii de predare
şi învăţare pentru a răspunde
stilurilor
de
învăţare
individuale,
abilităţilor,
culturii, genului, motivării
fiecărui elev
19. profesorii selectează şi
menţin o gamă variată de
resurse şi materiale pentru
a oferi sprijin în funcţie de
diferitele nevoi ale elevilor
20. toate activităţile de învăţare
sunt planificate şi structurate
pentru a promova şi a încuraja
învăţarea individuală centrată
pe elev, precum şi învăţarea în
cadrul unui grup sau învăţarea
în diferite contexte



procese
verbale
ale
Consiliului
Elevilor,
interasistenţe şi fişe de observare a lecţiilor asistate,
chestionare pe tema relaţiei profesor-elev,procese
verbale ale şedinţelor de catedră, ale şedinţelor cu
părinţii
rezultate deosebite ale scolii evidentiate de
massmedia (selectarea unor prof. din scoala pentru
acordarea gradatiei de merit, articole in presa locala si
nationala)
procesul de învăţare este înpărţit în paşi mici,
portofoliile elevilor şi profesorilor, proiecte realizate
de elevi, fişe de lucru, fişe tehnologice lucrul pe
grupe şi în echipă, proiectarea U.I. pe baza
rezultatelor testelor iniţiale
note , medii semestriale si anuale, evaluari prin
diferite metode
graficul pregatirii pentru elevii cu rezultate slabe la
invatatura ( exista preocupare din partea unor
profesori pentru recuperarea materiei cu elevii cu
rezultate slabe la invatatura, de recuperare a golurilor
existente si de obtinerea unui real progres)
planificari anuale şi proiecte ale U.I., caietele
elevilor, fişe tehnologice şi fişe de lucru, cu
formularea obiectivelor, fişe de evaluare a
competenţelor, fişe individuale de descriere a
activităţii elevilor în timpul practicii desfăşurate la
agenţii economici(existenta profesorilor metodisti in
scoala face ca materialele sa fie intocmite cat mai
bine la standardul cerut)

chestionare aplicate elevilor pentru identificarea
inteligenţei predominante şi a stilului preferenţial de
învăţare
 lucrul pe grupe , proiectarea didactică, planurile de
lecţii, fişele de observarea a lecţiilor, mijloacele şi
aparatele din dotare, interasistenţe, activitatea
didactică bazată pe învăţarea centrată pe elev
 preocuparea pentru modernizarea şi lărgirea bazei
materiale, dotarea bibliotecii, reţele PC, internet,
realizarea de materiale didactice în colaborare cu
elevii, fişe de lucru, teste, portofolii, lecţii proiectate
pe calculator, machete,proiecte de absolvire
 planificările calendaristice, proiectarea U.I., fişele
de observare a lecţiilor, interasistenţele, cercurile de
elevi, practica la agenţi economici de specialitate
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21. elevii primesc în mod
regulat feed-back şi informaţii
privind progresul realizat,
precum şi informaţii despre
modul în care pot stabili noi
criterii individualizate pentru a
acoperi lipsurile de învăţare
22. elevii sunt implicaţi în
evaluarea progresului pe care
îl realizează ; evaluarea
formativă şi feed-back-ul sunt
folosite pentru planificarea
învăţării
şi
pentru
monitorizarea
progresului
elevilor



analiza testelor iniţiale , de progres, finale, pe baza
criteriilor de evaluare, împreună cu elevii,, procesele
verbale ale comisiei privind discutarea rezultatelor
testelor, grafice de progres, notarea ritmică,
catalogul
profesorului,
orarul
pregătirilor
suplimentare şi a consultaţiilor



proiecte de U.I., grafice de progres, grafice
comparative,
evidenţa
notelor
parţiale
în
înregistrări personale ale profesorilor, teste de
autoevaluare, portofoliile elevilor, cataloage,
revizuirea planificărilor în funcţie de rezultatele
obţinute(Toti profesorii scolii practica o astfel de
evaluare. Exista preocupare pentru a forma la
profesorii nou veniti astfel de practica. )

23. evaluarea formativă şi
înregistrarea rezultatelor sunt
adecvate nevoilor elevilor şi
programului, sunt riguroase,
juste, exacte şi se efectuează în
mod regulat




în planificări sunt prevăzute evaluări sumative,
proiecte, portofolii, referate, teste, lucrări de
laborator, lucrări practice, catalogul clasei, registre
matricole,
fişe
de
observare
a
lecţiei,
diplome(Evaluarea se face in general in functie de
disciplina. Toti profesorii au abilitatile pentru
evaluarea formativa.Multi profesori din scoala
dezvolta la clasa o activitate care se concentreaza pe
conducerea invatarii elevilor, care lucreaza sustinut
cu acestia si sunt dispusi pentru multiplicarea acestei
practici pozitive.Aceasta s-a concretizat prin obtinerea
unei mentiuni la olimpiada nationala.Precizam ca la
nivel judetean toate premile au fost obtinute de elevii
nostri)

24. elevii sunt încurajaţi să îşi
asume responsabilitatea pentru
propriul proces de învăţare
(ex. sunt conştienţi de propriile
puncte tari şi puncte slabe,
acţionează conform feed-backului
primit, propun noi obiective de
învăţare)



proiecte cu termen de refacere, lista cu temele de
proiecte, rezultatele de la olimpiade, rezultatele la
simulări, lista cu temele de lucrări practice pentru
examenele
de certificare a competenţelor
profesionale (exista o preocupare constanta pentru
motivarea elevilor, pentru constientizarea acestor.)

25. elevii sunt familiarizaţi cu
diferite activităţi de evaluare
formativă şi sumativă înainte
ca evaluarea finală să aibă loc



elevilor li se aplică diverse forme de evaluare :
iniţială, de progres, sumativă
fişe de recapitulare la sfârşit de U.I., lucrări practice
complexe, teste, proiecte, portofolii, referate,
observarea sistematică, grile de evaluare

26. programele de învăţare
urmează un proces sistematic
de păstrare a înregistrărilor





registre matricole, cataloage, bază de date, arhivă,
documentele comisiei metodice şi ariei curriculare,
rezultatele la concursuri şi olimpiade, portofoliul
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elevului, profesorului
2.2.2 Resurse umane si materiale
Obiectivele generale au fost axate pe monitorizarea si evaluarea modului in care s-a
aplicat la nivelul şcolii, politicile educaţionale ale M.Ed.N, pe proiectarea activităţilor
manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care au
vizat proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.
Direcţiile de acţiune au vizat :
Elaborarea unei politici de personal concrete şi reale;
Întocmirea documentelor de evaluare anuala si periodica a cadrelor didactice,
personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic( fisă postului, fisă de evaluare anuala,);


Gradul de acoperire cu personal didactic (situaţie comparativa)
Încadrarea posturilor didactice
Colegiul Tehnic 2012Raluca Ripan
2013
Total norme
30.07
didactice(%)
Total cadre
34
didactice

20132014
26.73
32

2014-2015
26.19
31

Personal didactic auxiliar si nedidactic
Categorie
Personal
didactic auxiliar
Personal
nedidactic

2012- 2013-2014 2014-2015
2013
8
8
8
13

13

9

TABEL NOMINAL
PERSONAL DIDACTIC ANGAJAT 2012 /2013
Nr
.
Cr
t.

NUMELE SI
PRENUMELE

FUNCTIA

1.

BENA MARIA

DIRECTOR

2.

TARTA
ADRIANA

DIRECTOR
ADJUNCT

3.
4.
5.
6.
7.
8.

SPECIALITATEA

TIMAR MARIA
MAGDOLNA
MĂRINCAŞ
ADELINA
TÎRLA FELICIA
DOINA
RUS CAMELIA
TEODORA
CIOCARLIE
MONICA
ERMINIA
COVACI

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

DEB
Definiti
vat

G
R.
II

Gr
.I

MATEMATICA
PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA
MATEMATICA

I
I

CHIMIE

I

Masterat
/
Postuniv
e.

Doctor
at

I

BIOLOGIE

DOC

LB.SI
LIT.ROMANA
LB.SI
LIT.ROMANA/F
RANCEZA
LB.SI
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I
II

I

ALEXANDRU
9.

IRIMIA LUCICA

PROFESOR

1
1.

RISTOIU
GEORGETA
ELENA
GIURGIU
LUMINITA

1
2.

NESTERIUC
GABRIEL

PROFESOR

GLIGAN NADIA

PROFESOR

1
0.

1
3.
1
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

GYURKO
MARIA
TOTAL PROF.
TITULARI
14
NICOLAESCU
NORINA
ROSA IOANA
SARB ANA
IZABELA
SOUCA ANA
MARIA
NOJE GABRIEL
ALEXANDRU
IOVITA
DANIELA
POP DANIELA
IULIA
MANOLE
SMARANDA
TOTAL PROF.
SUPLINITORI
8

LIT.FRANCEZA
LB. SI LIT
ENGLEZA
ISTORIE

I
I

PROFESOR
PROFESOR

PROFESOR

GEOGRAFIE

I

EDUCATIE
FIZICA SI
SPORT
PSIHOLOGIE

I

DEF

MATEMATICA

DEF
2

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

1

FIZICA

1
0
I

LB. SI LIT
ENGLEZA
MATEMATICA

DEB
DEF

ECONOMIE

DEF

RELIGIE
ORTODOXA
LB.SI
LIT.FRANCEZA
LB.SI
LIT.FRANCEZA
LB.SI
LIT.ROMANA

DEB
DEF
DEF
DEB
3

4

1

TOTAL
PROFESORI
22
1.
2.
3.
4.
5.

6.

KOSZORUS
RODICA
VERONICA
PETRINDEAN
MARIA ELENA
MUNTEANU
MARIA ELENA
LIGIA
MATEI RODICA
MARINA
BUDEAN
NASTASIA
CRISTINA
CORCEA
MIHAELA
CARMEN

INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

I

INGINER

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

INGINER

INDUSTRIE
ALIMENTARA

INGINER
INGINER
INGINER
INGINER

7.

DUBEI TANIA

INGINER

8.

MOLDOVAN

INGINER

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
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I

I

DEF

I
II

1

MONICA
9.

FERTEA ELLA

1
0.

I
I

INGINER
TOTAL
INGINERI
TITULARI

1.

INGINER

ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

1

1

7

9

COMAN ELENA

INGINER

INFO.APLICATA
SI
PROGRAMARE

TOTAL
INGINERI
SUPLINITORI
1
TOTAL
INGINERI
10
1.

PREOTEASA
ALINA

2.

TRIPON DOINA

DEB

1

II

PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA
MAISTRU
INSTRUCTO
R

I

TOTAL MS.
INSTR.
TITULAR
2
TOTAL
PROF.+ING. +
MS. TIT. 25
TOTAL
PROF.+ING.SU
PL. 9

2

4

4

1

1

3

1
9

1

1

Total
34

Formarea continuă a cadrelor didactice – 2012-2013
a. Cursuri furnizate de Casa Corpului Didactic Cluj

Denumirea programului
de formare

Locul de desfăşurare

E-formare

Col. Tehnic Transporturi

ECDL-start

Brinel Cluj

Powerpoint avansat

Administrarea retelelor de calculatoare
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Participanţi
Koszorus Rodica
Nicolaescu Norina
Petrindean Maria
Tirla Felicia
Noje Alexandru
Roşa Ioana
Moldovan Monica
Sârb Izabela
Giurgiu Luminiţa
Munteanu Ligia
Dubei Tania,
Budean Cristina
Matei Rodica
Coman Elena
Dubei Tania
Fertea Ella

si a laboratoarelor informatice SEI“
Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi
formării profesionale prin reţele
parteneriale”
Exploatarea conţinuturilor pentru
dezvoltarea depriderilor integrate la
limba engleză
Formarea profesorilor de matematica
in societatea cunoasterii
b.alţi furnizori de formare
Denumirea
programului de
formare
Competente in
comunicare,
performanta in
educatie
,,Şcoala româneasca –
mediu incluziv”

E-Teacher, TESOL
Methods
Psihopedagogie
specială
Management în
turism
Informatică aplicată
şi programare

Furnizorul

U.N.A.T. C.
Bucuresti.

CCD Brasov

University of
Oregon
UBB Cluj
UBB Cluj
U.T. Cluj
Napoca

Coman Elena
Tarţa Adriana
Munteanu Ligia

CCD Cluj

Roşa Ioana

Colegiul Naţional Emil
Racoviţă Cluj-Napoca

Sârb Izabela

Locul de desfăşurare
Colegiul Naţional
George Şincai
Cluj-Napoca
Colegiul Tehnic
Augustin Maior

On line
Fac. De Ştiinţe ale
Educaţiei
Facultatea de
Geografie
U.T. Cluj- Napoca

Participanţi

Tipul cursului

Giurgiu Luminiţa
Rus Camelia
Koszoruş Rodica
Timar Maria
Corcea Mihaela
Gligan Nadia
Preoteasa Alina
Tripon Doina
Tarta Adriana
Roşa Ioana

Curs formare

Curs formare

Curs formare

Ioviţă Daniela

master

Ioviţă Daniela

Curs formare

Tirla Felicia
Ristoiu Georgeta

postuniversitar

TABEL NOMINAL
PERSONAL DIDACTIC ANGAJAT 2013 /2014
Nr
.
Cr
t.

NUMELE SI
PRENUMELE

FUNCTIA

1.

BENA MARIA

DIRECTOR

2.

TARTA ADRIANA

DIRECTOR
ADJUNCT

3.
4.
5.
6.
7.

SPECIALITATEA

SANCELEAN A.
MARCEL
MĂRINCAŞ
ADELINA
TÎRLA FELICIA
DOINA
BALLA
ANAMARIA
CIOCARLIE
MONICA
ERMINIA

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

8.

COVACI
ALEXANDRU

PROFESOR

9.

IRIMIA LUCICA

PROFESOR

DEB
Definiti
vat

GR.
II

MATEMATICA
PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA
LB. SI LIT
ENGLEZA
CHIMIE

Gr
.I
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Doctor
at

I
I

I
I

BIOLOGIE
LB.SI
LIT.ROMANA
LB.SI
LIT.ROMANA/
FRANCEZA
LB.SI
LIT.FRANCEZ
A
LB. SI LIT
ENGLEZA

Masterat
/
Postuniv
e.

DOC
I
II

I

I

1
1.

RISTOIU
GEORGETA
ELENA
GIURGIU
LUMINITA

1
2.

NESTERIUC
GABRIEL

PROFESOR

GLIGAN NADIA

PROFESOR

CIOBAN LIANA

PROFESOR

1
0.

1
3.
1
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

PROFESOR

TOTAL PROF.
TITULARI
14
NICOLAESCU
NORINA
SZABO ALINA
CAMELIA
SOUCA ANA
MARIA
VIDREAN V.
MARIANA
TOTAL PROF.
SUPLINITORI
4
TOTAL
PROFESORI

ISTORIE

I

GEOGRAFIE

I

EDUCATIE
FIZICA SI
SPORT
PSIHOLOGIE

I

PROFESOR

DEF

MATEMATICA

DOC
1

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

FIZICA

KOSZORUS
RODICA
VERONICA
PETRINDEAN
MARIA ELENA
MUNTEANU
MARIA ELENA
LIGIA
MATEI RODICA
MARINA
BUDEAN
NASTASIA
CRISTINA

INGINER
INGINER
INGINER
INGINER
INGINER

DUBEI TANIA

INGINER

7.

MOLDOVAN
MONICA

INGINER

8.

FERTEA ELLA

INGINER

I

MATEMATICA

II

ECONOMIE
RELIGIE
ORTODOXA

DEF
DE
B
1

COMAN ELENA

1

1

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

I

I

II
I
1

INGINER

INFO.APLICA
TA SI
PROGRAMAR
E

TOTAL INGINERI
SUPLINITORI 1
TOTAL INGINERI
9
PREOTEASA

1

INDUSTRIE
ALIMENTARA

TOTAL INGINERI
TITULARI
8

1.

1
0

22

6.

1.

1

DE
B

1

PROFESOR

INDUSTRIE
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II

7

2

ALINA

2.

3

INSTRUIRE
PRACTICA
MAISTRU
INSTRUCTO
R
PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA

TRIPON DOINA
CORCEA
MIHAELA
CARMEN
TOTAL MS.
INSTR. TITULAR
3
TOTAL
PROF.+ING. +
MS. TIT. 25
TOTAL
PROF.+ING.SUP
L. 5

ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA

DEF

2

1

1

1

2

3

1
8

2

1

1

1

Total
30

Formarea continuă a cadrelor didactice – 2013-2014
a.

furnizate de Casa Corpului Didactic Cluj

Denumirea programului
de formare

Locul de desfăşurare

Participanţi

Abordari inovative indidactica
disciplinelor din aria curriculara
Tehnologii

Colegiul Tehnic “Energetic”
Cluj-Napoca

Ella Fertea
Rodica Koszorus
Adriana Tarta

Reform Transilvania

Colegiul Tehnic ‘’Raluca
Ripan’’ Cluj-Napoca

Intel-Teach

Colegiul ,,Nicolae Balcescu”
Cluj-Napoca

Platforma Moodle

Colegiul National ,,Gh. Sincai”
Cluj-Napoca

Program formare Aracip privind
aplicarea manualului de evaluare
internaa calitatii educatiei si a
aplicatiei informatice RAEI ID 55668
Cadrul didactic-un profesionist in
sistemul de invatamant
ID 53889
b.

Maria Bena
Adelina Marincas
Cristina Budean
Ella Fertea
Tania Dubei
Rodica Koszorus
Rodica Matei
Mihaela Corcea
Adelina Marincas
Alexandru Covaci
Tarta Adriana
Coman Elena

Colegiul ,,Mihai Eminescu”
Cluj-Napoca

Adriana Tarta

Colegiul Tehnic Energetic
Cluj-Napoca

Ristoiu Georgeta

alţi furnizori de formare

Denumirea
programului de
formare
,,Discover, dream
and do”

Furnizorul

Locul de
desfăşurare

Participanţi

Tipul cursului

Dreams for
Life

Cluj-Napoca

Giurgiu Luminita
Gligan Nadia

Curs de formare

57

Informatică aplicată
şi programare
Pedagogia
invatamantului
scolar si prescolar
,,Remembering the
Past: Training
Teacher Trainers in
Holocaust History”
grantul nr. SRO1000-12-GR-001,
finantat de
Departamentul de
Stat al SUA.

U.T. Cluj
Napoca

U.T. Cluj- Napoca

Tirla Felicia
Ristoiu Georgeta

postuniversitar

ULB Sibiu

ULB Sibiu

Nicolaescu Norina

studii de licenta

Ambasada
Statelor Unite
la Bucuresti,
INSHEW si
Muzeul
memorial al
Holocaustului
din SUA

Sala de conferinte,
hotel ,,Agape”,
Cluj-Napoca

Seminar
Ristoiu Georgeta

TABEL NOMINAL
PERSONAL DIDACTIC ANGAJAT 2014 /2015
Nr
.
Cr
t.

NUMELE SI
PRENUMELE

SPECIALITATEA
FUNCTIA

1.

TARTA ADRIANA

DIRECTOR

2.

RUS CAMELIA

PROFESOR

1
1.

CIOCARLIE
MONICA
ERMINIA
BALLA
ANAMARIA
SINGEORZAN
MARIA MIHAELA
BENA MARIA
HALJA MONICA
MĂRINCAŞ
ADELINA
TÎRLA FELICIA
DOINA
RISTOIU
GEORGETA
ELENA
GIURGIU
LUMINITA

1
2.

NESTERIUC
GABRIEL

PROFESOR

GLIGAN NADIA

PROFESOR

COTIRLA DANA

PROFESOR

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1
0.

1
3.
1
4.
1
5

1.

POP EMILIA
TOTAL PROF.
TITULARI
15
MEZOFI

PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR
PROFESOR

DEB
Definiti
vat

PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA
LB.SI LIT.
ROMANA
LB.SI
LIT.ROMANA/
FRANCEZA
LB.SI LIT.
FRANCEZA
LB. SI LIT
ENGLEZA
MATEMATICA
MATEMATICA
CHIMIE

GR.
II

Gr
.I

Masterat
/
Postuniv
e.

Doctor
at

I

I
II

I
DEF
I
II
I

BIOLOGIE

DOC

ISTORIE

I

GEOGRAFIE

I

EDUCATIE
FIZICA SI
SPORT
PSIHOLOGIE

I

PROFESOR
PROFESOR

PROFESOR

DEF

RELIGIE

I

TEHNOLOGIA
INFORMATIILOR
SI
COMUNICATIILO
R

DOC

2

PROFESOR

FIZICA

DEF
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2

9

2

2.

ANDREEA IULIA
POPOVICIU
MIHAI

PROFESOR

3.

APOSTOL CALIN

4.

MAN DIANA

PROFESOR

5.

KORPOS DIANA

PROFESOR

PROFESOR

MATEMATICA
ECONOMIE
LB. SI LIT
ENGLEZA
LOGICA

TOTAL PROF.
SUPLINITORI
5

DEF
DE
B
DE
B
DE
B
3

2

TOTAL
PROFESORI
20
1.
2.
3.
4.
5.

KOSZORUS
RODICA
VERONICA
PETRINDEAN
MARIA ELENA
MUNTEANU
MARIA ELENA
LIGIA
MATEI RODICA
MARINA
BUDEAN
NASTASIA
CRISTINA

INGINER
INGINER
INGINER
INGINER
INGINER

6.

DUBEI TANIA

INGINER

7.

MOLDOVAN
MONICA

INGINER

8.

FERTEA ELLA

INGINER

INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA
INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

I

I

II
I

TOTAL INGINERI
8
1.

PREOTEASA
ALINA

2.

TRIPON DOINA

3

COLDEA
VIORICA

1
PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICA
MAISTRU
INSTRUCTO
R
PROFESOR
INSTRUIRE
PRACTICAASOCIAT

INDUSTRIE
ALIMENTARA

II

INDUSTRIE
ALIMENTARA

I

INDUSTRIE
ALIMENTARA

TOTAL MS.
INSTR. TITULAR
3
TOTAL
PROF.+ING. +
MS. TIT. 26
TOTAL
PROF.SUPL 5

DEF

3
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7

1

1

1

3

4

1
7

2

2

Total
31

2014-2015
Formarea continuă a cadrelor didactice – 2014-2015

Programe/activităţi iniţiate/realizate
Nr.

Denumirea activităţii

1

Adriana Tarţa, a participat la următoarele cursuri
 Formarea profesorilor din aria
curriculara tehnologii privind evaluarea
la examenele de certificare a
calificarilor profesionale
 Cursul ECVET (Sistemul European de
Credit pentru Educaţie şi Formare
Profesională)
 Auditor in domeniul calitatii
 Curs formare Metodist
 Managementul unitatilor de invatamant
Rodica Koszorus, a participat la următoarele
cursuri
 Curriculum si proiectarea activitatii
profesorului din aria curriculara
tehnologii
 Rolul formatorului în dezvoltarea
personală şi profesională a cadrelor
didactice din învăţământul
preuniversitar
 Formarea profesorilor din aria
curriculara tehnologii privind evaluarea
la examenele de certificare a
calificarilor profesionale
Ella Fertea a participat la următoarele cursuri
 Curriculum si proiectarea activitatii
profesorului din aria curriculara
tehnologii
 Management educational

2

3

4

5

6

7

Grup ţintă

Moldovan Monica a participat la următorul curs
 Abordari inovative indidactica
disciplinelor din aria curriculara
Tehnologii
 Cadru tehnic pentru prevenirea si
stingerea incendiilor
Coldea Viorica a participat la următorul curs
 Auditor in domeniul calitatii

Preoteasa Alina a participat la următorul curs
 Curriculum si proiectarea activitatii
profesorului din aria curriculara
tehnologii
Rus Camelia a participat la următorul curs
 Formarea profesorilor de limba romana
privind evaluarea continua si la
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Cadre didactice

Impact
Perfecţion
area
continuă
si
periodica
a cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice
Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si

examenele nationale

8

9

10

11

12

13

periodica a
cadrelor
didactice

Mezofi Andreea a participat la următorul curs
 Predarea stiintelor prin investigatie
 Teaching Science in Europe-iStage 2Smartphones in Science Teaching
Pop Emilia a participat la următoarele cursuri
 Teaching Science in Europe-iStage 2Smartphones in Science Teaching
 Competences for 21st Century Schools
 Curriculum si proiectarea activitatii
profesorului din aria curriculara
tehnologii
Ristoiu Georgeta a participat la următoarele
cursuri
 Teaching Science in Europe-iStage 2Smartphones in Science Teaching
 Competences for 21st Century Schools
 Curs formare Metodist

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Cadre didactice

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice

Tirla Felicia a participat la următorul curs
 Curs formare Metodist

Cadre didactice

Giurgiu Luminita a participat la următorul curs
 Comunicare şi leadership

Cadre didactice

Lidia Andreica a participat la următorul curs
 Instrumente digitale in bibliotecile
scolare

Baza materiala a scolii este
* 4 laboratoare pe discipline

bibliotecari

Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice
Perfecţionarea
continuă si
periodica a
cadrelor
didactice
Perfecţionarea
continuă si
periodica

- 3 laborator de tehnologie
- 1 laboratoare de informatică

* 22 cabinete pe specialitati
* 4 ateliere şcoală
* 1 sală de sport
* 1 sală de festivităţi şi multimedia
* 1 cabinet de asistenţă şi consiliere psihologică
* 1 cabinet medical
* 1 teren de sport
* 1 bibliotecă cu: 22583volume
* 1 sală de lectură
* 90 calculatoare
* 22 imprimante
* 3 copiatoare
* 4 scannere
* 11 video-proiector
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* 3 table interactive
* 7 televizoare
* 9 sisteme audio ( radio-casetofon – cd player)
* seturi demonstrative la diferite discipline
* 15 echipamente sportive
* conexiune internet prin Romtelecom

3.2.3 Rezultatele elevilor
Rezultatele la examenele naţionale de bacalaureat şi de dobândire a certificatului de
competenţe profesionale sunt următoarele:
AN ŞCOLAR 2014-2015

NIVEL

AN ŞCOLAR 2013-2014

AN ŞCOLAR 2012-2013

prezentati

reusiti

prezentat
i

reusiti

promov
abilitate

promova
bilitate

reusiti

promov
abilitate

promov
abilitate

LICEU - BAC

31

16

51.61%

35

10

72

31

43,05%

43,05%

LICEU COMPETENŢE

51

51

100%

53

53

93

93

100%

100%

PROFESIONALA
-COMPETENTE

19

19

100%

16

16

100%

POSTLICEALCOMPETENTE

16

16

100%

SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ

AN ŞCOLAR 2014-2015
NIVEL

LICEAL
PROFESIONAL
SERAL
POSTLICEAL

AN ŞCOLAR 2012-2013

Înscrişi

Rămaşi

Promo
vaţi

%

Înscrişi

Rămaşi

Promo
vaţi

%

Înscriş
i

Răm
aşi

Pro
mov
aţi

210

197

191

96.95
%

234

223

216

96.86
%

367

333

311

68

63

17

17

17

384

350

328

69
66

50

49

92.64
%
98%

52

37

37

100%

397

TOTAL

AN ŞCOLAR 2013-2014

352

340

37

36

36

100%

57

31

31

100%

34

19

19

100%

309

302

97.73
%

362

96.59
%

Elevii nostri au obtinut premii si mentiuni la fazele judetene si nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare

Rezultatele pe anul scolar 2012-2013
sunt :
2012/2013
 Olimpiada interdisciplinara
SUHAI DENISA loc I faza judeteana ( XI-TAPA)
POP SERGIU ALIN loc I faza judeteana( XII-TAPA)
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.

%
93
.39
%
100
%

93
.71
%

ALB IOANA loc I faza judeteana (XI-TIA)
TOSA MIHAELA loc I faza judeteana (XII-TIA)
Mentiune faza nationala (XII TIA)
 Concursul National „Descopera o lume sanatoasa”
Kis Denisa loc I faza judeteana clasa a X a
 Concursul ,,Şcoala Ardeleană şi valorile europene”
Gligan Marinela locul III clasa a X a
2013-2014
 Olimpiada interdisciplinara
FĂRCAŞ GEORGE TUDOR loc I faza judeteana ( XI-TAPA)
Locul III faza nationala (XI TAPA)
SUHAI DENISA loc I faza judeteana( XII-TAPA)
Mentiune faza nationala (XII TAPA)
HRISTEA COSMINA loc I faza judeteana (XI-TIA)
PAVEL IOANA MARIA loc I faza judeteana (XII-TIA)
2014-2015
 Olimpiada interdisciplinara
BRANCEA IOANA loc I faza judeteana ( XII-TAPA)
REVENCU ANASTASIA loc I faza judeteana( XI-TIA)
Mentiune faza nationala (XI TIA)
BERINDEI ALEXANDRA MARIA loc I faza judeteana (XII-TIA)
Insercţia absolvenţilor
Promotia 2013
La 1 octombrie 2013 inserţia absolvenţilor pe rute de şcolarizare superioară sau pe piaţa

muncii este foarte bună.
CLASA

a XII a A
a XII a B
a XII a C
a XII a D
a XII a E
a XIII a C

TOTAL

STUDIAZA

LUCREAZA

SOMERI
/ plecati
in
strainatat
e

24

11

2

11

18

4

4

10

14

4

6

4

16

7

3

6

15
17

7
2

4
9

4
6
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Promotia 2014

CLASA

TOTAL

STUDIAZA

LUCREAZA

Studiaza si
lucreaza

SOMER
I/ plecati
in
strainata
te

18

10

2

2

4

20

5

6

1

16

10

4

-

a XII a A
a XII a B
a XII a C

6/2
2

Promotia 2015
STUDIAZA
CLASA

a XII a A
a XII a B
a XII a C

CLASA
IIPL

CLASA

XI P

LUCREAZA

TOTAL

In
domeniu

Alte
domenii

2

1

Facultate

PL

19

4

4

17

1

3

2

19

0

4

6

STUDIAZA

Studiaza si
lucreaza

6

2

3

4

4

5

-

4

LUCREAZA

TOTAL
16

Facultate

PL

3

1

In domeniu
9

Alte domenii

Continua studiile

20

10

SOMER/
plecati in
strainatate

3

LUCREAZA
TOTAL

SOMERI/
plecati in
strainatate

In
domeniu

Alte
domenii

4

1

SOMERI/ plecati
in strainatate

5

Informarea, consilierea si orientarea elevilor
PUNCTE TARI:
 existenta unui Cabinet de consiliere si orientare şcolara;
 existenta unui psiholog şcolar,
 existenta unei reţele de parteneriat intre şcoală si numeroase instituţii si organizaţii
: Centrul Judeţean de Asistenta Psihopedagogia, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de
Comerţ, Politie, Consiliul Local pentru a furniza consiliere si orientare privind cariera;
 74% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte buna relaţia diriginte-elevi, sursa -
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chestionar elevi;
 92% dintre părinţii intervievaţi considera eficienta relaţia elev-diriginte si sunt
mulţumiţi de colaborarea realizata intre aceştia si echipa manageriala, diriginţi, membrii
consiliului clasei ( sursă: chestionar părinţi).
PUNCTE SLABE:
 30% dintre profesorii şcolii considera ca activitatea de consiliere si orientare privind
cariera oferita elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit ( sursă : chestionar
profesori).
 Numărul mic de părinţi care menţin o legătura permanenta cu şcoală.

3.2.4 Calificari si curriculum
Oferta educationala a Colegiului Tehnic “Raluca Ripan” urmareste in fiecare an scolar sa
cuprinda calificarile profesionale cerute pe piata fortei de munca a judetului Cluj, atat pentru
elevi cat si pentru adulti. Proiectarea curriculumului se face respectand obiectivele cadru si
competentele generale prevazute in programele scolare, la toate formele de invatamant,
conform documentelor MEC si ISJ . Totodata exista preocupare in diversificarea ofertei de
curriculum la decizia scolii si de curriculum in dezvoltare locala prin raportare la interesele si
nevoile de dezvoltare personala ale elevilor, precum si la cerintele curriculumului pentru liceu
si scoala profesionala. Calificarile profesionale pentru liceu si scoala profesionala au fost
prezentate la capitolul 1.2 Profilul actual al scolii.
Curriculumul
predat la cursurile de formare profesionala a adultilor a fost elaborat de catre colectivul de
cadre tehnice al scolii si aprobat de catre AJOFM Cluj si CNFPA Bucuresti. In urma evaluarii
acestuia Colegiul nostru este autorizat ca furnizor de formare profesionala a adultilor pentru
calificarile profesionale : brutar, patiser, brutar-patiser-preparator produse fainoase, preparator
produse din lapte, carmengier, macelar, preparator produse din carne si peste.

3.3 Analiza SWOT
 CURRICULUM

Puncte tari






Existenţa documentelor curriculare
aprobate de MEN, auxiliarelor
curriculare, manualelor la
disciplinele de cultura generala
Obţinerea unor rezultate bune şi
foarte bune la examenele naţionale,
olimpiade şi concursuri şcolare
Existenţa unei oferte educaţionale
atractive
Activităţi extracurriculare

Puncte slabe
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Dificultăţi în realizarea instruirii
practice datorată desfăşurării
activităţilor cu întreaga clasă atât la
laborator cât şi la atelierele-şcoală
şi la agenţii economici
Supraîncărcarea programelor
şcolare
Lipsa manualelor la disciplinele
tehnice
Imposibilitatea achiziţionării de



către elevii din ciclul superior al
liceului a tuturor manualelor

complementare
Existenţa cabinetului de consiliere
psihopedagogică

Oportunităţi
Ameninţări
 Posibilitatea dezvoltării unui CDL
 Scăderea numărului de tineri cu
atractiv în funcţie de nevoile
vârste între 7-14 ani.
elevilor şi ale comunităţii
 Dezvoltarea unei culturi
organizaţionale
 Inserţia absolvenţilor de liceu si
profesionala într-o formă superioară
de şcolarizare sau angajarea pe
piaţa muncii
 RESURSE UMANE

Puncte tari




Puncte slabe


Realizarea procedurilor de ocupare a
posturilor şi catedrelor vacante conform
legislaţiei
Existenţa unui personal didactic şi didactic
auxiliar competent, care participă la cursuri
de formare continuă
Majoritatea cadrelor didactice titulare au
obţinut gradul didactic I şi II în învăţământ

Oportunităţi
 Oferta diversificată de cursuri de formare
continuă pe domenii diverse pentru cadrele
didactice
 Eficientizarea activităţilor în şcoală prin
implicarea în proiecte cu diverşi parteneri



Manifestarea unui grad de
formalism în proiectarea
activităţilor didactice
Nu toate activităţile didactice
sunt proiectate astfel încât să
asigure învăţarea centrată pe
elev

Ameninţări
 Migraţia personalului didactic
spre alte domenii de activitate
 Scăderea motivaţiei
personalului
şi a gradului de implicare,din
pricina salarizării reduse

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

Puncte tari


Puncte slabe

Existenţa unui proiect de venituri şi
cheltuieli fundamentat, in concordanta cu
nevoile reale ale scolii
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Lipsa atelierelor- scoala pe
domeniile fermentative si a produse







Identificarea unor surse de finanţare
extrabugetare şi obţinerea de venituri
proprii

Autorizarea şcolii ca furnizor de pregătire
profesională a adulţilor
Existenţa cabinetelor de specialitate,
laboratoarelor, atelierelor-şcoală, a sălii de
sport dotate la standarde ce permit
atingerea competenţelor din curriculum.
Existenţa căminului ce oferă posibilităţi de
cazare elevilor din alte localităţi

Oportunităţi
 Utilizarea cabinetelor de informatică
pentru toate clasele şi disciplinele pentru
care există SOFT educaţional
 Asigurarea de servicii pentru comunitate
prin cursurile de calificare profesională a
adulţilor

zaharoase, pentru a acoperi intreaga
gama a calificarilor profesionale
Resursele financiare rezultate din
veniturile proprii nu pot fi folosite în
măsura adecvată pentru stimularea
personalului

Ameninţări
 Finanţarea şcolii funcţie de
cheltuielile/elev ar putea
diminua fondurile bugetare

DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE

Puncte tari




Puncte slabe
 Lipsa posibilităţilor materiale
pentru unii dintre elevii care
provin din mediul rural,
determinând în consecinţă
întreruperea studiilor

Elaborarea planului de acţiune a unităţii
pentru a răspunde nevoilor proprii de
dezvoltare şi ale comunităţii
Aplicarea programelor naţionale de
reformă adaptate la PRAI şi PLAI
Menţinerea şi dezvoltarea legăturilor de
parteneriat cu autorităţile locale, agenţii
economici, biserică, jandarmerie, poliţie
etc.

Oportunităţi
 Dezvoltarea unei culturi organizaţionale
care să stimuleze comunicarea deschisă,
participarea şi inovaţia
 Creşterea cererilor de recalificare în rândul
adulţilor
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Ameninţări
 Schimbările de ordin social şi
economic
 Inversarea scării valorilor în
societate
 Apariţia altor furnizori de
formare profesională a
adulţilor pentru calificările
oferite de şcoală

2.4. Rezumat al aspectelor principale care necesita dezvoltare
 Asigurarea calitatii procesului instructiv educativ
 Asigurarea sanselor egale in formarea profesionala
 Integrarea elevilor cu nevoi speciale
 Asigurarea tranzitiei de la scoala la locul de munca
 Dezvoltarea educatiei la cerere - formarea profesionalã a adultilor
 Mentinerea gradului de insertie a absolventilor in 2018 la nivelul anului 2013
 Implicarea partenerilor in sustinerea materiala a elevilor proveniti din medii defavorizate.
 Orientarea si consilierea privind cariera.
 Implementarea si derularea de proiecte din perspectiva integrarii europene
 Identificarea cadrelor didactice cu disponibilitati de lucru in echipe de elaborare proiecte
si programe;
 Dezvoltarea departamentului de marketing educational. Promovarea rezultatelor si
valorilor scolii.
 Combaterea absenteismului si a abandonului scolar.
 Consilierea parintilor
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PRIORITATI – OBIECTIVE - TINTE
PRIORITATI
PRIORITATEA 1
Modernizarea
managementului
scolar

OBIECTIVE
O 1 .Realizarea unui management
scolar eficient

O 2. Optimizarea proiectarii,
monitorizarea si evaluarea activitatii
instructiv-educative si monitorizarea
activitatii de formare continua

PRIORITATEA 2
Perfectionarea actului
didactic si
promovarea învătării
centrate pe elev

O 3. Valorificarea potentialului
educativ al disciplinelor predate
stimulând participarea activă si
implicarea afectivă a elevului în
procesul învătării.

PRIORITATEA 3
Creşterea calităţii in
procesul educaţional si
egalitatea de sanse

O 4. Asigurarea conditiilor egale la
programele de invatare pe toate
nivelurile de scolarizare

PRIORITATEA 4
Imbunatatirea
serviciilor de
consiliere si orientare
profesionala pentru
elevi si adulti

O 5. Cresterea sansei de insertie
socio-profesionala a absolventilor

O 6. Reducerea abandonului scolar
O 7. Reducerea absenteismului scolar

PRIORITATEA 5
Dezvoltarea
parteneriatului dintre
scoala si agentii
economici pentru
imbunatatirea

O 8. Implicarea activa a agentilor
economici parteneri in formarea
profesionala prin participarea la
asigurarea conditiilor optime de
instruire a elevilor si prin urmarirea
integrarii absolventilor
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TINTE
Formarea unei atitudini
deschise în relatiile
profesor-elev pentru
crearea unui climat
favorabil
obtinerii
performantelor.
Documentele de
proiectare/evaluare/mo
nitorizare sa respecte
descriptorii de
performanta precizati
de legislatia in
domeniul calitatii
Toti elevii sunt ajutati
pentru a intelege,
obtine sau a cauta
informatii conform
nevoilor individuale de
invatare
100% din elevii obtin
abilitati cheie si sunt
evaluati cu rata de
promovare de 97%
pana in 2018
95% din absolventi
pana in 2018 vor fi
integrati in munca sau
in institutii de
invatamant superior
Reducerea
abandonului/absenteis
mului scolar cu 5% fata
de anul scolar 20142015
Cresterea cu 30% a
gradului de insertie

formarii profesionale

O 9. . Dezvoltarea relatiilor scoalacomunitatea locala, relatii de
parteneriat cu alte scoli europene

O 10. Eficientizarea relatiilor scoalafamilie prin implicarea parintilor in
viata scolii
PRIORITATEA 6
Publicitate, relatii cu
mass-media si
matketing

O 11. Promovarea imaginii scolii
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Relatii de parteneriat
cu scoli din
comunitatea uropeana
si cu toate scolile care
pot furniza elevi
Relatii de parteneriat
cu scoli de profil din
tara
Implementarea
programului scoala
parintilor
Actualizarea
permanenta a site-ului
scolii
Diseminarea tuturor
actiunilor in massmedia

PARTEA a III-a
3.1 PLAN OPERAŢIONAL 2015 – 2016- Prioritati, obiective si tinte
PRIORITATEA 1
Modernizarea managementului scolar
OBIECTIV O1
Realizarea unui management scolar eficient
TINTA
Formarea unei atitudini deschise în relatiile profesor-elev pentru
crearea unui climat favorabil obtinerii performantelor.
Context: Managenentul modern devine o necesitate impusa de schimbarile radicale din
societatea romaneasca. Rigorile economiei de piata impun
elasticitate si eficacitate pe toate planurile de activitate astfel ca la iesirea din sistemul
de invatamant piata muncii sa fie alimentata cu personal competent si responsabil.

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Elaborarea si
aprobarea Planului
Anual de Actiuneactualizare anuala
Proiectarea
activitatii la nivelul
scolii
- organizarea CA,
comisii metodice si
comisii de lucru
- reactualizarea
Regulamentului
intern
- programul
activitatilor C.A. si
al C.P.
- reactualizarea
fisa-postului pentru
cadrele didactice si
personalul
nedidactic
Controlul
documentelor de
proiectare pe
compartimente de
activitati si sectoare
- planuri de
activitate C.M.

Rezultate asteptate

 rapoartele
rezultatelor activitatii
din anul precedent
 planul anual de
activitate
 Planuri de
activitate pe
compartimente

 Planificari anuale,
semestriale, documente
de proiectare
 Rapoarte de
activitate

Persoane
response
bile

Data pana la
care vor fi
finalizate

- Director
- C.A.

1-10 octombrie
2015

- Director
- C.A.

1-15 septembrie
Februarie2015

- Director
Responsabil
i com
metodice
Responsabil

1-10 oct 2015
1-10 feb 2016
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Parteneri

Agenti
economici,
cadre
didactice,
parinti, elevi
Cadre
didactice,
parinti,
elevi,
personal
didactic
auxiliar si
nedidactic

Cadre
didactice,
personal
didactic
auxiliar si
nedidactic

Sursa
de
finantar
e
buget

buget

buget

- planuri de
i
activitate
compartime
secretariat,
nte
contabilitate,
administrative
Monitorizarea si
 Rapoarte de
- Director
Anual:
ISJ, cons
buget
controlul activitatii activitate
- CA
decembrie,
administratie
conform fisei
 Fisa de evaluare
iunie,
postului pentru
 Fisa de
Responsabil septembrie
cadrele didactice si autoevaluare
i arii
nedidactice:
curriculare
- elaborarea
criteriilor de
Responsabil
evaluare „fisa de
i
evaluare” si „fise
compartime
de
nte
autoevaluare”pentr
u calificativele
anuale, salarii de
merit si evaluarea
conform acestor
criterii
OBIECTIV O2.
Optimizarea proiectarii, monitorizarea si evaluarea activitatii instructiv-educative si monitorizarea
activitatii de formare continua
TINTA
Documentele de proiectare/evaluare/monitorizare sa respecte descriptorii de performanta
precizati de legislatia in domeniul calitatii

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Planificarea
activitatii pe arii
curriculare,
stabilirea CDS-ului
si CDL-ului adaptat
la specificul scolii
Monitorizarea
selectarii si
utilizarii
manualelor
alternative
aprobate de
M.E.C.I., a
metodelor si
mijloacelor
adecvate pentru
aplicarea Planului
Cadru si a noilor
curricule
Cunoasterea,
aplicarea si
diversificarea
instrumentelor de
evaluare pentru
toate disciplinele

Rezultate asteptate





Planificari
CDS-uri aprobate
CDL-uri aprobare

 Manuale alternative
 Curricula, ghiduri,
portofolii

 Plan cadru
 Metodologii,
norme si instrumente
de aplicare

Persoane
responsabile

Data pana la
care vor fi
finalizate

Parteneri

Sursa
de
finantar
e

Responsabili
comisii arii
curriculare
-Responsabili
comisia pentru
curriculum
-Responsabili
comisii, arii
curriculare
-Responsabili
comisia pentru
curriculum

15 sept, Martie
- aprilie, anual

ISJ
Agenti
economici

buget

Anual – 20
dec, 30 mai

Cadre
didactice

buget

- Cadre
didactice
-Responsabili
de arii
curiiculare

Conform
planificarii
activitati
lor comsiilor
metodice

ISJ
Agenti
economici

buget

72

de invatamant la
clasele IX-XII liceu
tehnologic si
clasele X-XI scoala
de arte si meserii
Monitorizarea
progresului scolar
prin teste de
evaluare: initiala,
de progres,
semestriala

Realizarea unor
activitati cu
caracter
interdisciplinar

Realizarea orarului
optim si a
graficului de
instruire practica

 Documente in
portofoliile profesorilor

 Portofoliile
profesorilor
 Portofoliile
elevilor
 Lucrari pentru
sesiunile de comunicari
stiintifice
 Portofolii cadre
didactice

PRIORITATEA 2
centrate pe elev

- Comisia
pentru
urmarirea
ritmicitatii
notarii
- Consilier
educativ
-Responsabili
arii curriculare
- Cadre
didactice
- Responsabili
arii curriculare
- Cadre
didactice

20 nov, 15
dec., 15 apr, 3
mai

Cadre
didactice

buget

20 dec., 10
iunie, anual

Agenti
economici
Institutii de
invatamant

Venituri
proprii
Buget

- Director
- Comisia
pentru orar

10 sept., 1 feb.

Agenti
economice

buget

Perfectionarea actului didactic si promovarea învătării

OBIECTIV O3.
Valorificarea potentialului educativ al disciplinelor predate
stimulând participarea activă si implicarea afectivă a elevului înprocesul învătării.
TINTA
Toti elevii sunt ajutati pentru a intelege, obtine sau a cauta informatii
conform nevoilor individuale de invatare
Context: Pentru realizarea imbunatatirii continue, intreg personalul, incluzand si
elevii, trebuie incurajat spre folosirea metodelor moderne de invatare, spre
monitorizarea si evaluarea propriei performante si spre identificarea domeniilor ce
necesita imbunatatire.
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Analiza nivelului
de performanta
atins de elevi in
anul precedent
Aplicarea de
chestionare pentru
determinarea
tipului de
inteligenta si a
stilului de invatare
si a cerintelor
educationale
speciale

Rezultate asteptate
 Indicatori
de
performanta
(promovabilitate,
frecventa, rezultate la
examene)
 Chestionare si
teste interpretate

Persoane
responsabi
le

Data pana la
care vor fi
finalizate

Parteneri

Sursa de
finantare

- Director
- Resp. Arii
curriculare

Oct 2015

Elevi,
cadre did

buget

- Dirigintii
- Psiholog
- Resp. Arii
curriculare

Oct 2015

Elevi,
cadre did,
psiholog

buget
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Adaptarea testelor
initiale la nivelul
de pregatire si
particularitatile de
varsta



Analiza testelor

- Toate
cadrele
didactice
- Resp. Arii
curriculare

Oct 2015

Cadre
didactice

buget

PRIORITATEA 3
Creşterea calităţii in procesul educaţional si egalitatea de
sanse
OBIECTIV O4.
Asigurarea conditiilor egale la programele de invatare
pe toate nivelurile de scolarizare
TINTA 100% din elevii obtin abilitati cheie si sunt evaluati cu rata de promovare de
97% pana in 2016
Context: Obtinerea calitatii in desfasurarea programelor oferite de invatamantul
profesional si tehnic este un proces pe termen lung care necesita o planificare si o
organizare atenta. Primul pas pentru parcurgerea dezvoltarii calitatii il reprezinta
autoevaluarea performantei scolii in raport cu anumiti indicatori prestabiliti.
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Elaborarea de
instrumente de
evaluare in
conformitate cu
nevoile
individuale de
invatare
comparativ cu
standardele
externe, interne si
Manualul
Calitatii
Participarea
cadrelor didactice
la cursuri de
formare

Rezultate asteptate

Persoane
responsabi
le

Data pana la
care vor fi
finalizate

Parteneri

Sursa de
finantare

 Rezultate la
teste initiale, de
progres, finale

- Comitetul
CEAC
- Resp. Arii
curriculare
- Toate
cadrele
didactice

Dec,
iunie,anual

Cadre
didactice

buget

 Profesori bine
pregatiti

- Director

Permanent

Fonduri
MedCTS,
autofinant
are

buget

OBIECTIV O5.
Cresterea sansei de insertie socio-profesionala a absolventilor
TINTA
90% pana in 2016 din absolventi integrati in munca sau in institutii de
invatamant superior
Context: Volumul de cunostinte si abilitati pe care trebuie sa le dobandeasca elevi cu
potentiale si aspiratii diferite este mare iar piata muncii este
pretentioasa si fluctuanta.
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Rezultate asteptate

Organizarea de
vizite de lucru si
de studiu la
agenti economici,
in institutii de
invatamant

 Oferta locurilor
de munca
 Planuri de
scolarizare de la
institutii de inv.
superior

Persoane
responsabi
le
- Dirigintii
- Consilier
educativ
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Data pana la
care vor fi
finalizate
Feb –Mai.
2016

Parteneri

Sursa de
finantare

AJOFM
Buget
Universita Venituri
ti
proprii
Expo
Transilva
nia

superior, targuri
si expozitii de
profil,

Introducerea
activitatilor
extrascolare
vizand
dezvoltarea unor
abilitati generale
(dezbateri,
sporturi de
echipa, actiuni
comunitare)

 Portofolii ale
elevilor
 Sondaje de
opinii privind
impactul actiunilor
asupra alegerii
carierei
 Rata de
absorbtie a elevilor
scolii care intra pe
piata muncii in
primul an de
absolvire

PRIORITATEA 4
pentru elevi si adulti
OBIECTIV O6

- director
- sefii de
catedre
- consilier
educativ

Iunie, 2016

AJOFM
Buget
Agenti
Venituri
economici proprii

Imbunatatirea serviciilor de consiliere si orientare profesionala

Reducerea abandonului scolar
TINTA
Reducerea abandonului cu 5% fata de anul scolar 2014-2015
Context: Cererea pentru calificarile nivel II in crestere; Interesul agentilor economici
pentru parteneriate cu scoala
Cereri pentru organizarea de cursuri de reconversie profesionala sau de
specializare in meserie; Cresterea numarului de elevi care opteaza pentru IPT in judetul
Cluj si in celelalte judete din zona de Nord – Vest; Baza materiala a scolii
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Constituirea unei
BD privind elevii
a caror parinti
lucreaza in
strainatate,
situatia familiala,
cazuri sociale
Identificarea
elevilor care in
prima luna au
depasit un numar
de 40 absente si a
celor care au
abandonat
studiile

OBIECTIV 07.

Rezultate asteptate


Baza de date

 Baza de date
 Cauze care au
determinat
fenomenul

Persoane
responsabi
le

Data pana la
care vor fi
finalizate

Parteneri

Sursa de
finantare

Director
Diriginti
Psiholog
scolar

Oct,2015

Parinti,
elevi,
politie

buget

- director
- diriginti
- psiholog

Nov, 2015

Parinti,
elevi,
politie

buget

Reducerea absenteismului scolar

TINTA
Reducerea absenteismului scolar cu 5% fata de anul scolar 2014-2015
Context: Cererea pentru calificarile nivel II in crestere; Interesul agentilor economici
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pentru parteneriate cu scoala
Cereri pentru organizarea de cursuri de reconversie profesionala sau de
specializare in meseriei; Cresterea numarului de elevi care opteaza pentru IPT in
judetul Cluj si in celelalte judete din zona de Nord – Vest; Baza materiala a scolii
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Rezultate asteptate

Persoane
responsabi
le

Data pana la
care vor fi
finalizate

Parteneri

Sursa de
finantare

Intocmirea
Bazei de date cu
informatii
corecte privind
domiciliul,
situatia
familiala,
probleme
sociale
Monitorizarea
absentelor

 Fiecare
diriginte va avea
baza de date

- dirigintii

20 sept 2015

Patinti
Politie ,
elevi,
parinti

buget

 Reducerea nr
de absente

- dirigintii
- profesori

saptamanal

buget

Prezentarea
cazurilor care
depasesc 15 abs
cons. Profesoral

 Scaderea nr de
absente pe caz

- Director
Diriginti,
parinti

saptamanal

Parinti,
elevi,
cadre
didactice
Parinti,
elevi,
profesori

Implementarea
programului de
reducere a
absenteismului
cu actiuni
concrete

 Rezultatele
programului
comparabile cu
cele din anul
precedent

- director
- consilier
educativ
- toate
cadrele
didactice

Oct, apr,
anual

Cadre
did,
elevi,
parinti

buget

PRIORITATEA 5

buget

Dezvoltarea parteneriatului dintre scoala si agentii economici
pentru imbunatatirea formarii profesionale

OBIECTIV O 8.
Implicarea activa a agentilor economici parteneri in formarea profesionala prin
participarea la asigurarea conditiilor optime de instruire a elevilor si prin urmarirea
integrarii absolventilor
TINTA

Cresterea cu 30% a gradului de insertie a absolventilor

Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Coordonarea
relatiilor cu
partenerii sociali si
agentii economici a

Rezultate
asteptate
 Rapoarte
anuale, statistici,
aprecieri ale ag.
economici

Persoane
responsabi
le

Data pana la
care vor fi
finalizate

CA
Resp. Com
metodice

20 sept 2015
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Parteneri
Elevi,
maistrii
instr., ag.
economici

Sursa de
finantare
Buget
Dupa caz

activitatii practice a
elevilor cu
finalitate
asigurarea locurilor
de instruire
practica
Organizarea in
 Certificate
scoala pentru
eliberate
partenerii
 Venituri din
economici si
taxe
comunitate a unor
cursuri de
calificare si
reconversie
profesionala

Director
Resp. Com.
met

Iulie 2016

Cadre did.,
ag.
economici.
elevi

Dupa caz

OBIECTIV O 9.
Dezvoltarea relatiilor scoala-comunitatea locala, relatii de parteneriat cu alte scoli
europene
TINTA
Relatii de parteneriat cu scoli din comunitatea europeana si cu toate
scolile care pot furniza elevi
Relatii de parteneriat cu scoli de profil din tara
Context: Scoala, ca organism complex, nu poate functiona independent, ci in
permaneneta corelare cu partenerii economici si sociali, asociatii neguvernamentale,
fundatii, etc
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Rezultate
asteptate

Persoane
responsabile

Data pana
la care
vor fi
finalizate
Mai 2016

Participarea la
olimpiade
interdisciplinare
tehnice si
concursuri
Intocmirea de
proiecte eligibile



 proiecte
avizate

Resp. Proiecte
Cadre did

Ian, feb
2016

Dezvoltarea
parteneriatelor cu
agentii economici,
scoli partenere la
nivel local,
regional,
national,internation
al

 realizarea
unei retele
interne de
colaborare
intre scoli
 incheierea de
conventii,
contracte de
colab
 oferte de
angajare la
iesirea din
sistem

 Invitatii de
parteneriat

Director
Resp arii
curriculare

Oct, iunie,
anual

Director
Coordonator

Ianuarie,
mai 2016

Schimburi de bune
practici in cadrul

diplome

Resp. Comisii
metodice
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Parteneri

Sursa de
finantare

Cadre
didactice
elevi

Buget
Com
parinti

Cadre
didactice,
elevi
Elevi,
agenti
evconomici
, cadre did

Buget
Venituri

Elevi, cadre
did, scoli

Buget

Buget

retelei interne de
colaborare intre
scoli

 Plan activitate
pt reteaua de
colaborare
 Corespondent
a tematica

programe
Resp arii
curriculare

partenere

OBIECTIV O 10. Eficientizarea relatiilor scoala-familie prin implicarea parintilor in
viata scolii
TINTA
Implementarea programului scoala parintilor
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului
Organizarea
Consiliilor
Parintilor pe clase

Organizarea
Asociatiei
Parintilor pe scoala
Organizarea de 
intalniri cu caracter
de orientare si
consiliere scolara

Prezentarea ofertei
de scolarizare prin:
lectii tematice la
orele de dirigentie,
intalniri cu parintii
si participarea la
manifestari si
expozitii
Chestionare
aplicate elevilor
referitoare la
nevoile de
instruire, educatie
si informare

Implicarea
parintilor in
activitatile
extracurriculare:

Rezultate
asteptate

Persoane
responsabile

 Caietul
dirigintelui
 PV-ale
intalnirilor
periodice
parintii

- Dirigintii
- Cadre
didactice
- Consilierul
cu educativ
reprezentantul
AP
 Plan de
activitate
Reprezentantul
 Rapoarte
AP
- Consilierul
educativ
Procese verbale
- Conducerea
ale intalnirilor
scolii
- Consilierul
educativ
- Psihologul
scolar
 Caietul
- Dirigintii
dirigintelui
- Consilierul
 PV ale
educativ
intalnirilor
 Contract de Reprezentantul
participare
AP
- Psihologul
scolar
 Fise de
- Psihologul
evidenta a
scolar
tipurilor de
- Consilierul
sondaje
educativ
 Chestionare - Dirigintii
aplicate
 Interpretare
a rezultatelor
 Planificarea - Director
desfasurarii - Dirigintii
activitatilor
- Consilierul
educativ
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Data pana
la care vor
fi finalizate

Parteneri

Sursa de
finantare

Nov,anual
Conf.
Planificarii

parinti

Buget
Venituri
proprii

Nov. 2015

parinti

Venituri
proprii

Nov
2015;aprili
e2016

parinti

Venituri
proprii

Conform
orarului
planificarii,
calendarul
manifestatii
lor

Elevi,
parinti,
cadre did

Venituri
proprii

Anual –
sem II

elevi

buget

Conf.
Planificaril
or, anual

Consiliul
reprezentat
v al
parintilor

Venituri
proprii

parteneriate
scolare, serbari,
zilele scolii

Reprezentantul
AP

PRIORITATEA
6
Publicitate, relatii cu mass-media si marketing
OBIECTIV
O 11.
TINTA

Promovarea imaginii scolii

Actualizarea site-ul scolii
Diseminarea tuturor actiunilor in mass-media
Context: Scoala isi desfasoara activitatea intr-un sistem de libera concurenta pe
segmentul de populatie scolara preuniversitara
Actiuni pentru
atingerea
obiectivului

Rezultate
asteptate

Mediatizarea
ofertei
educationale a
scolii in randul
populatiei scolate
din judet



Participarea la
targul de oferta
educationala







Realizarea
de pliante
Aparitii pe
posturi de
radio-TV
Aparitii in
presa locala
- exponate
- pliante

Persoane
responsabile

Data pana la
care vor fi
finalizate

- director
- resp. Com.
metodice

- martie,
aprilie, mai
2016

- cadre did
- elevi
- parinti,
baza mat a
scolii

Buget
Venituri
proprii

- director
- resp. Com.
metodice

Aprilie, mai
2016

Cadre did,
elevi,
parinti

Buget
Venituri
proprii

Parteneri

Sursa de
finantare

3.2. PLAN DE PARTENERIAT
PLAN DE PARTENERIAT
(INTRE SCOLI)
CONTEXT:
Colaborarea este un instrument de comunicare directa, pentru informare si pentru schimbul
de cunostinte si experiente. Stabilirea unei retele de colaborare aduce un plus in asigurarea calitatii
in scoala.
Retelele de colaborare reprezinta unul din factorii care stau la baza dezvoltarii institutionale
si personale (pentru cadrele didactice si elevii scolii). Principiul de baza al acestor retele de
colaborare este schimbul de cunostinte si experienta, precum si dezvoltarea unor noi moduri de a
raspunde cererii din ce in ce mai mari pentru noi competente creative pe piata fortei de munca.
OBIECTIVE:
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1.
2.
3.
4.

Obtinerea de beneficii lucrând impreuna;
Stabilirea unor aspiratii mai inalte pentru cadrele didactice si elevii scolii;
Dezvoltarea spiritului de competitie;
Implicarea activa a partenerilor in educatie pentru formarea orizontului cultural al elevilor,
pregatirea lor pentru viata, insertie sociala si profesionala;

Actiuni pentru atingerea
obiectivelor

1. Stabilirea unor actiuni comune
partenerilor din retea
- Stabilirea echipei de implementare
a planului operational pentru retelele
de colaborare;
Semnarea
contractelor
de
colaborare intre partenerii retelei;
Intocmirea programului
de
desfasurare
a
activitatilor,
responsabilitati, termene;
- Crearea conditiilor pentru obtinerea
unui feed-back de calitate.
2. Perfectionarea
continua
a
cadrelor didactice prin:
Participarea
la
cercurile
pedagogice, sesiuni si comunicari
stiintifice;
- Diseminarea exemplelor de buna
practica;
- Schimb de cunostinte intre institutii
cu acelasi profil sau de profile
diferite,
menite
sa
faciliteze
dezvoltarea de idei noi;
- Constituirea unui forum de discutie
privind problemele si aspiratiile
cadrelor didactice apartinând unor
structuri similare.
2. Participarea la activitati cu
caracter concurential in vederea
obtinerii performantei
- Concursuri scolare si extrascolare
pe teme de creatie, artistice,
sportive, antreprenoriale;
- Olimpiadele scolare.

Rezultate
asteptate

Intocmirea
planului
managerial
retelei

Termen
de
realizare

Persoana/pe
rsoane
care
raspund

Parteneri

Octombrie
2015

Echipa
manageriala
Responsabilii
comisiilor
metodice

ISJ ClujNapoca
CCD ClujNapoca

Conform
planificarii
Permanent
Permanent

Responsabilii
comisiilor
metodice
Responsabilu
l cu formarea
continua a
cadrelor
didactice
Cadrele
didactice

al

90 % din
cadrele
didactice ale
scolii se
perfectioneaza
prin activitati
stiintifico –
metodice
comune;
Solutionarea
de probleme
comune
ale
cadrelor
didactice

Octombrie
2015

Cresterea cu
30
%
a Conform
numarului de planificarii
elevi pregatiti
pentru
competitie
Cresterea
nivelului
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Echipa
manageriala
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice

ISJ ClujNapoca
CCD ClujNapoca
Alte scoli

ISJ ClujNapoca
CCD ClujNapoca
Alte scoli
Palatul
Copiilor

performantei
elevilor cu 20
%;
Implicarea elevilor in activitati cu
caracter umanitar si de voluntariat
menite sa-i pregateasca pe acestia
pentru viata si insertie sociala

3.

4.
Asigurarea pentru elevi, a
conditiilor de informare, orientare
si consiliere privind cariera
- Participarea elevilor la simularea
unor interviuri;
- Participarea elevilor la târguri de
job-uri;
- Asigurarea unei baze de date
comune unitatilor cu profile similare
care sa cuprinda situatia locurilor de
munca vacante si documentele
necesare angajarii
- Consilierea pentru buna orientare
privind
cariera,
in
scopul
responsabilizarii
elevului privind
propria
formare
si
atingerii
performantelor profesionale (cabinet
de
consiliere
si
orientare
profesionala)
- Dezvoltarea
spiritului
antreprenorial al elevilor.

Cresterea
interesului
pentru pentru Conform
15% din elevii planificarii
neimplicati
inca in astfel
de activitati

Echipa
manageriala
Responsabilu
l comitetului
ECO- scoala
Consilierul
educativ
Cadrele
didactice

ISJ ClujNapoca
Protectia
Copilului
Alte scoli

Minim 70 %
dintre
absolventi se
vor integra in
forme
superioare de
invatamant sau
pe piata muncii

Echipa
manageriala

Alte scoli

Conform
planificarii
Noiembrie
2015 (cu
reactualiza
re
permanent
a)
Permanent

Responsabilii
comisiilor
metodice
Consilierul
educativ
Psihologul
scolar

Permanent
Cadrele
didactice

PLAN DE PARTENERIAT
(parteneri externi)
CONTEXT:
Retelele de colaborare externa implica parteneri din afara sistemului de invatamânt, scolii
revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat si mai agresiv relatiile de colaborare cu
acestia. Relatiile de colaborare din aceasta retea sunt benefice pentru ambele parti implicate in
proces. Dezvoltarea de catre scoala a unei retele elaborate si echilibrate de colaborare la nivel extern
reduce acesteia riscul unei insertii scazute (sociala si pe piata muncii) a absolventilor. Deoarece
scoala este cea care genereaza mai mult interes fata de viata scolara si fata de potentialul elevilor, ei
ii revine rolul de a invita partile interesate in aceasta retea. Ca si la retelele interne de colaborare,
retelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calitatii actului educativ.
OBIECTIVE:
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1. Realizarea educatiei bazata pe cerere;
2. Cresterea sanselor absolventilor de a se integra socio – profesional si dezvoltarea capacitatii de a
invata permanent;
Actiuni pentru atingerea
obiectivelor

1. Stabilirea unor actiuni
comune partenerilor din retea
Stabilirea
echipei
de
implementare
a
planului
operational pentru retelele de
colaborare intre scoli la nivel
extern;
- Semnarea contractelor de
colaborare intre partenerii retelei;
- Intocmirea programului de
desfasurare
a
activitatilor,
responsabilitati, termene;
- Crearea conditiilor pentru
obtinerea unui feed-back de
calitate.
2.
Adaptarea
planificarii
educationale la nevoile de
dezvoltare economice si sociale
la nivel local si la nevoile de
dezvoltare
personala
si
profesionala a elevilor
- identificarea
agentilor
economici si a potentialului
acestora, in strânsa legatura
cu domeniile de pregatire
profesionala ale scolii;
- formarea la elevi de abilitati
si competente creative cerute
pe piata fortei de munca;
- stimularea invatarii active;
- stabilirea cifrei de scolarizare
in acord cu cererea de
calificari de pe piata muncii;
3. Asigurarea transparentei in
formarea profesionala
- realizarea
CDS-urilor si
CDL-urilor in acord cu
nevoile si asteptarile agentilor
economici parteneri;
- consultarea elevilor si a
parintilor
in
alegerea

Rezultate
asteptate

Intocmirea
planului
managerial
retelei

Termen de
realizare

Octombrie
2015
al

Cifra
scolarizare
aprobata
realizata

de 01.10.2015
si

Persoana/p
ersoane
care
raspund

Parteneri

Agenti
economici,
Echipa
scoli de profil
manageriala din tara,
Responsabil ONG-uri,
ii comisiilor universitati,
metodice
ISJ, biserica,
Reprezentan alte institutii,
ti ai
parinti
agentilor
economici

Echipa
manageriala
Responsabil
ii comisiilor
metodice

Agenti
economici,
scoli de profil
din tara,
ONG-uri,
universitati,
ISJ, biserica,
alte institutii,
parinti

Permanent
80
%
absolventi
mobili
adaptabili
cerintele
muncii

din
sunt
si
la
pietei

Cadrele
didactice

01.10.2015

Echipa
manageriala
Responsabil
ii comisiilor
metodice
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I Agenti
economici,
scoli de profil
din tara,
ONG-uri,
universitati,
ISJ, biserica,
alte institutii,

-

disciplinelor optionale
desfasurarea activitatilor de
instruire practica “acasa” la
potentialul angajator (partial
sau total)

4. Consiliere, orientare scolara
si
profesionala
si
dezvoltarea
spiritului
antreprenorial
- Stabilirea
nivelului
de
cunostinte,
dezvoltare
si
maturizare personala atins de
elevi la finalul clasei a VIII-a
ca
baza
a
dezvoltarii
ulterioare;
- Dezvoltarea atitudinilor si
competentelor necesare pentru
a face fata schimbarilor
viitoare pe plan personal si
profesional;
- Asigurarea accesului echitabil
la oferta educationala a
elevilor, indiferent de ruta de
formare profesionala aleasa;
- Proiectarea de catre elevi a
planurilor individuale de
dezvoltare pentru continuarea
studiilor
sau
insertia
profesionala;
- Realizarea unei baze de date
ce poate fi accesata de elevi
privind schimbarile sociale,
economice,
politice,
si
tehnologice in stilul de viata
si tipurile de profesii de pe
piata muncii;
- Participarea elevilor la târguri
de locuri de munca.

Cadrele
didactice

Minim 70 %
dintre absolventi
se vor integra in
forme superioare
de invatamant sau
pe piata muncii

Septembrie
2015

Permanent
Permanent

Noiembrie
2015

Echipa
manageriala
Responsabil
ii comisiilor
metodice
Consilierul
educativ
Psihologul
scolii

parinti

Agenti
economici,
scoli de profil
din tara,
ONG-uri,
universitati,
ISJ, biserica,
alte institutii,
parinti

Cadrele
didactice

Conform
planificarii

3.3. PLAN DE DEZVOLTARE A RESURSELOR UMANE

Actiuni

Rezultate
asteptate
Perfectionare prin Numar de
obtinere definitivat cadre
si grade didactice
didactice
cu

Terme
n
An
scolar

Persoane
responsabile
Responsabil cu
perfectionarea
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Parteneri
ISJ, CCD,
Universitati

Cost

Sursa de
finantare
buget

definitivat
si grade
didactice
Activitati metodice Numar de
in cadrul catedrei
cadre
didactice
implicate
activ
Activitati metodice Numar de
in cadrul
cadre
comisiilor
didactice
metodice la nivel
implicate
judetean
activ
Stagii de formare
Numar de
pe noua curricula
cadre
si metode active de didactice
invatare si
formate
evaluare
Activitati de
Numar
formare/autoforma persoane
re a personalului
formate
didactic-auxiliar si
nedidactic

Lunar

Sef comisie
metodica

Cadre
didactice

buget

Semest
rial

Responsabil
cerc pedagogic

ISJ, CCD,
cadre
didactice

buget

An
scolar

Echipa
manageriala a
scolii

ISJ, CCD,
Universitati

8000
ron

Extrabuge
tara

An
scolar

Echipa
manageriala

CCD,
Universitati,
Firme
autorizate

3000r
on

extrabuget
ar

Principalele resurse de finantare ale Planului de Actiune al Scolii sunt :
· venituri extrabugetare obtinute prin :
-

productia de la atelierele scoala;
cursuri de reconversie profesionala;
sponsorizari;
fonduri puse la dispozitie de Asociatia de Parinti
· fonduri cu destinatie specifica acordate de catre Consiliul Local;
· fonduri obtinute in urma derularii de proiecte cu finantare externa sau/si locala;

· fonduri cu destinatie specifica oferite de agentii economici locali pentru
sprijinirea formarii profesionale a elevilor
· fonduri obtinute pentru implementarea de programe europene de colaborare
alocatii de la bugetul de stat pentru investitii
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PARTEA a IV - a Consultare , monitorizare si evaluare

4.1 Rezumat privind modul de organizare a procesului de consultare in vederea
elaborarii planului
1. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS si a responsabilitatilor fiecarui membru
al echipei
2. Contactarea partenerilor economici si sociali si explicarea directiilor in care este necesara
colaborarea lor cu unitatea
3. Contextul :
· documentele de infiintare ale scolii
· documentele de proiectare ale activitatii scolii
· documente de analiza ale activitatii scolii
· documente de prezentare si promovare a scolii
· site-uri de prezentare a colii
4. Mediul extern :
 site-ul ME N
 ISJ Cluj– PLAI Cluj
 ISJ Cluj– PRAI Cluj
 Directia Judeteana de Statistica Cluj– Anuarul statistic al judetul Cluj, editia 2003
 AJOFM Cluj– date statistice
 agentii economici – consultare si informare asupra evolutiei activitatii economice din
judet si municipiu, chestionare, discutii, interviuri
 inregistrari ale serviciului de secretariat al scolii
 consultanta de specialitate CNDIPT – discutii, intalniri de lucru
5. Mediul intern :
 analize statistice ale sondajelor si chestionarelor aplicate
 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre
 dosarele catedrelor, ariilor curriculare si comisiei dirigintilor
 portofolii ale tuturor cadrelor didactice
 date si statistici ale scolii
 documente de analiza ale activitatii din ariile curriculare si catedre
 rapoarte ale Consiliului de Administratie si echipei manageriale
 rapoarte scrise ale ISJ si MEC, intocmite in urma inspectiilor frontale, speciale sau/si
tematice
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rezultate ale elevilor
rapoarte financiare si contabile
inregistrari si fise de personal
rezultatele autoevaluarii anuale privind calitatea in invatamant
rezultatele valuarii externe anuale privind calitatea in invatamant

6. Planul operational
 Planul de scolarizare pentru anul 2015-2016
 ISJ – orientari ale planului de scolarizare pana in 2016
 Planul operational al Comitetului pentru Asigurarea Calitatii
 Planul Managerial unic al unitatii pentru anul scolar 2015-2016
 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administratie, ariilor curriculare,
catedrelor, comisiei dirigintilor

4.2 Rezumat privind modul de organizare a activitatilor de monitorizare si
revizuire a planului

1. Echipa de elaborare a PAS :
 intalniri de lucru – pentru informare, feedback, actualizare
 sedinte de lucru – dupa fiecare termen de finalizare a unei actiuni incluse in PAS
 sedinte de lucru si analiza cu Comitetul pentru Asigurarea Calitatii
2. Echipa manageriala a unitatii :
 includerea de actiuni specifice in Planul Managerial Anual, in Planul de Activitate al
Consiliului de Administratie si in Planul de activitate al Consiliului Profesoral
 discutii lunare – informare, feedback, actualizare, masuri de corectie
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 rapoarte semestriale ale Comitetului pentru Asigurarea Calitatii
3. Arii curriculare si catedre :
 Planuri de actiune anuale pentru asigurarea calitatii si pentru implementarea PAS
 sedinte de lucru – informare, feedback, actualizare, masuri, actiuni
 rapoarte semestriale
 analize detaliate anuale
 fise de autoevaluare a activitatii realizate de fiecare cadru didactic
 portofolii ale membrilor catedrelor
 dosarele catedrelor / ariilor curriculare
 asistente curente – Fisa de observare conform Manualului de Asigurare a Calitatii
 lectii deschise, interasistente
 schimb de experienta inter-catedre, cu catedre similare de la alte scoli
 actiuni extracurriculare specifice
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COLECTIVUL DE ELABORARE

prof. ing.ADRIANA TARTA - director, coordonator
prof.GEORGETA RISTOIU – consilier educativ
Prof. Ligia Munteanu responsabil CEAC
RESPONSABILI ARII CURRICULARE
Prof. Camelia Rus
Prof. Adelina Marincas
Prof.Dana Cotirla
Prof. ing.Rodica Koszoros
RODICA BUTUR – administrator financiar

PARTENERI SOCIALI:
Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca
Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Cluj
Directia Judeteana de Statistica
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Glosar
A
Activitate de invatare = demers didactic ce genereaza situatii de invatare ( identificarea,
analizarea, construirea etc.) ce se bazeaza pe experienta concreta a elevilor si pe utilizarea
strategiilor specifice diverselor contexte de invatare;
Activitate extracurriculara = activitate cultural - educativa desfasurata in afara orarului normal al
scolii ( vizite, excursii, concursuri scolare, activitati culturale, sportive, artistice sau tehnicostiintifice );
Agentia Nationala de Formare Profesionala = institutie prevazuta in programul de reforma
cofinantat de Guvernul Romaniei si Banca Mondiala, cu administrare tripartita, menita sa
asigure serviciile necesare activitatii Consiliului National pentru Formare Profesionala si sa
puna in practica strategiile de formare profesionala la nivel national si local ( sunt prevazute si
ramuri la nivel judetean );
ANS / ROM = Agentia Nationala Socrates / Romania, Socrates – program de actiune al
Comunitatii Europene pentru cooperare in domeniul educatiei, cu componentele: Erasmus (
invatamant superior ), Comenius, Lingua, EA ( educatia adultilor ), IDD ( Invatamant Deschis si la
Distanta ), Eurydice, Arion, Naric, Masuri transversale;
Arie curriculara = grupaj de discipline care au in comun anumite obiective de formare;
Curriculum National romanesc este structurat pe sapte arii a caror pondere este variabila in functie
de ciclu si clasa; ofera o viziune multi si / sau interdisciplinara asupra obiectelor de studiu;
Auditul calitatii = evaluare documentata, structurata si independenta a modului de implementare a
unei activitati concrete in conformitate cu cerinte precizate anterior;
Autoeducatie = procesul de formare a propriei personalitati si conduite conform cu unele modele si
cerinte, pe baza unor eforturi personale. Cel in cauza este in acelasi timp subiect si obiect al
educatiei. O buna si eficienta educatie, trece prin interiorizare si adaptare, in autoeducatie care
indeplineste functii de finisare sau implinire educationala. Are scopuri corective in forma
autoreeducarii. Perioada de deplina instalare si de maxima eficienta a autoeducatiei este adolescenta
si tineretea. Autoeducatia se coreleaza, cu independenta in actiuni, cu capacitatea de autoconducere
( self government ) si presupune cunoasterea obiectiva de sine;
Autoritate educativa = calitate a persoanei sau a grupului educativ care consta din ascendentul fata
de copii sau tineri, din posibilitatea dominarii acestora din capacitatea de a li se impune si a obtine
permanent din partea lor recunoasterea rolului educativ pe care il indeplinesc. Rezulta din exemplul
personal, comportarea adecvata misiunii educative, o buna pregatire profesionala si pedagogica,
exigenta si spirit de raspundere, din dragoste si grija fata de cei educati si din daruire de sine in
opera educativa;
C
Capitol = diviziune mai mare a unui manual sau a unei lucrari stiintifice, ce integreaza deobicei mai
multe teme;
CEAC = Comisia de evaluare si asigurare a calitatii
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Certificare = recunoastere printr-un act oficial a competentelor dobandite prin absolvirea unor
cursuri;
Ciclu curricular = periodizare a activitatii scolare ce grupeaza mai multi ani de studiu si care au
in comun mai multe finalitati;
Continut = mijloc prin care se urmareste atingerea obiectivelor cadru si a celor de referinta;
Competenta = ansamblu de capacitati si aptitudini interrelationate intr-un anumit domeniu; ceea
ce o persoana poate realiza in conditii ideale; competenta profesionala inseamna capacitate
profesionala atestata prin diplome / certificate sau prin vechime in munca, profesie, post;
competenta decizionala este capacitatea de a solutiona anumite probleme, ceea ce implica
cunostinte, aptitudini si dexteritati dobandite in cariera prin experienta si educatie;
Conexiune intre proiecte/programe = complementaritate a proiectelor / programelor, vizand
asigurarea continuitatii temelor de reala valoare, precum si selectarea celor cu grad mare de noutate
si modernitate, a celor care contribuie la dezvoltarea si restructurarea invatamantului si a celor cu
rezultate concrete;
Consiliere = actiunea care urmareste sugerarea modului de a proceda sau de a se comporta in
scopul de a fi adoptat intr-o situatie particulara sau generala. Se bazeaza pe persuasiune si
respectarea libertatii de optiune a celui consiliat;
Curriculum = disciplinele si subiectele studiate in scoala; experienta de invatare a elevului,
organizata de scoala; o serie de experiente pe care elevul le traieste pentru a pune in lumina
abilitatile, aptitudinile, obiceiurile, aprecierile si formele de cunoastere de care are nevoie; sistem de
procese decizionale, manageriale si de monitorizare care preced, insotesc si urmeaza proiectarea,
elaborarea, implementarea, evaluarea si revizuirea permanenta si dinamica a setului de experiente
de invatare oferite de scoala;
Curriculum nucleu = expresia curriculara a trunchiului comun, care cuprinde acel set de elemente
esentiale pentru orientarea invatarii la o anumita disciplina si reprezinta unicul sistem de referinta
pentru diversele tipuri de evaluari si examinari externe (nationale ) din sistem si pentru elaborarea
standardelor curriculare de performanta;
Curriculum la decizia scolii ( CDS ) = ansamblul proceselor educative si al experientelor de
invatare pe care fiecare scoala le propune in mod direct elevilor sai in cadrul ofertei curriculare
proprii; la nivelul planurilor de invatamant, reprezinta numarul de ore alocat scolii pentru
construirea propriului proiect curricular;
Curriculum si evaluare = concepte – cheie nu numai in stiintele educatiei, dar si in cadrul practicii
educationale contemporane; curriculum formal sau oficial cuprinde urmatoarele componente:
documente de politica educationala, obiectivele generale ale sistemului de invatamant, planul de
invatamant, obiectivele de formare, programele analitice, Manuale si materiale auxiliare pentru
elevi, ghiduri sau alte tipuri de materiale pentru profesori, instrumente de evaluare;
D
Dezvoltare personala = progresele pe care le face elevul de- a lungul scolarizarii in cunostinte,
deprinderi, sentimente, atitudini si comportament;
Dezvoltarea scolii = cresterea calitativa generala a activitatii scolii ( curriculum, ethos, resurse
materiale );
E
Efect de formare = partea estimabila a rezultatului actiunii de formare, care insoteste si califica
partea lui cuantificabila ( produsul de formare ). O forma implicita este “efectul secundar” ( side
effect ) pus in evidenta de stiintele contemporane ale limbii care produc un fel de “zgomot
informational” la nivel de formativitate;
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Ethos- ul scolii = cumulul factorilor de ordin curricular, relational, cultural, ambiental etc., care
reflecta valorile scolii si creeaza spiritul ei distinctiv;
Evaluare = proces care permite formularea unei judecati de valoare asupra unui demers sau
domeniu studiat; feed- back; proces care stabileste daca sistemul educational isi indeplineste
functiile pe care le are; aprecierea activitatii instructiv - educative; in procesul de invatamant este
o activitate de colectare, organizare si interpretare a datelor privind efectele directe ale relatiei
profesor – elev, cu scopul de a eficientiza functionarea intregului sistem educational; formele ei
sunt: evaluare socio – economica ( eficienta sistemului prin raportul materiale si finante investite –
rezultatele invatamantului ) si pedagogica ( eficienta sistemului prin raportul obiective proiectate –
rezultatele elevilor ); functiile evaluarii sunt: sociale, pedagogice ( generale adica diagnostica,
prognostica, de selectie sau specifice de stimulare si de orientare );
F
Formare initiala si continua = strategie de dezvoltare a sistemului de formare a personalului
didactic ce urmareste:
 profesionalizarea carierei didactice in Romania;
 redimensionarea raportului dintre componenta teoretica si cea practica a
Curriculumui de pregatire a cadrelor didactice prin extinderea rutei de
formare initiala pana la obtinerea diplomei de profesor/ institutor prin
promovarea examenului de definitivat;
 dezvoltarea unei “piete educationale a programelor de formare continua”
bazata pe un sistem concurential loial prin intermediul careia cadrele
didactice sa beneficieze de o oferta diversificta din parte furnizorilor de
formare continua;
 corelarea structurilor si a momentelor din cariera didactica cu standardele
educationale si asigurarea unei dinamici profesionale prin utilizarea
sistemului creditelor profesionale transferabile;
 dezvoltarea unor structuri institutionale moderne in scopul optimizarii
activitatilor de formare continua a personalului didactc: Centrul National
pentru Formarea Personalului din Invatamantul Preuniversitar;
Formare initiala = pregatire in scopul dobandirii capacitatii de a practica o profesie, de obicei
finalizata cu o certificare;
Formare continua = pregatire vizand actualizarea competentelor profesionale ale persoanelor ce
lucreaza intr - un domeniu, de obicei deja atestati ca profesionisti; sinonim cu perfectionarea,
oarecum demonetizat prin folosirea abuziva in regimul trecut; personalul didactic participa o data la
cinci ani la un program de perfectionare prevazut in metodologia in vigoare iar programul de
perfectionare se considera indeplinit si daca in acest interval se obtine un grad didactic;
Formator = orice conducator al unui proces de formare, incluzand profesori, maistri - instructori,
invatatori, educatori, antrenori si instructori sportivi, specialisti ce conduc programe de de practica
productiva sau de reconversie profesionala precum si specialisti desemnati pentru formarea initiala
si continua a acestora;
I
Ideal educational si finalitatile sistemului = set de asertiuni de politica educationala care
consemneaza la nivelul Legii invatamantului profilul de personalitate dezirabil la absolventii
sistemului de invatamant, in perspectiva evolutiei societatii romanesti. Au rol reglator, constituind
un sistem de referinta in elaborarea Curriculumului National;
Institutie de aplicatie = scoala sau gradinita aleasa pentru practica pedagogica prin conventii
bilaterale intre institutiile de invatamant superior si ISJ-uri;
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J
Judecati evaluative = aprecieri formulate de evaluator pe baza unor criterii si metodologii;
L
Lectie = activitate didactica delimitata in timp, desfasurata dupa o anumita structura logica,
utilizand strategii didactice specifice;
Logistica = resursele reci aflate in dotarea necesara derularii unei sesiuni de formare; un loc
esential in ocupa in acest cadru mediul de formare (ansamblul conditiilor de formare disponibile si
utilizate prin constientizare si asumare);
M
Mentor = persoana resursa pentru derularea activitatilor de practica pedagogica;
Modúl de formare = unitate de studiu secventa, interventie proiectata curricular in model
“holografic” (regasirea intregului in parte) asadar nu ca un capitol, ci ca o proiectie “suficienta
siesi” a cursului in ansamblul sau;
Modalitati de evaluare = activitati didactice care permit aprecierea cantitatii de cunostinte insusite
de elevi intr-un anumit timp scolar;
Monitorizare = observare sistematica a unor aspecte din activitatea scolii;
N
Nevoi speciale = cerinte privind mediul educativ, impuse de identificarea eleilor cu nivel
educational exceptional (minim sau maxim);
O
Obiectiv = transpunerea scopurilor sau finalitatilor educative in termeni de comportament
cuantificabil sau observabil; element care enunta comportamentul asteptat, conditiile, criteriile si
finalitatile identificabile cu reusita;
Obiectiv cadru = obiectiv cu grad inalt de generalitate si complexitate referitor la formarea unor
capacitati, competente si atitudini specifice unei discipline urmarite de-a lungul mai multor ani de
studiu; apartin unei arii curriculare si asigura coerenta in cadrul acesteia;
Obiectiv de instruire = obiectiv pe termen scurt al programului de instruire;
Obiectiv de evaluare = expectanta concreta a rezultatelor evaluabile ale invatarii;
Obiectiv de referinta = obiectiv ce specifica rezultatele asteptate ale invatarii la nivelul unui an de
studiu si urmareste progresul anual in achizitia de cunostinte sau competente; caracterul lor este
concret cu orientare spre obiective comportamentale; abordeaza obiectivele generale prin
descompunerea acestora in obiective specifice; sunt specifice fiecarei discipline de invatamant;
Orientare scolara = actiunea de indrumare a copilului spre forma de invatamant care ii convine si
care este conforma disponibilitatilor si aspiratiilor sale;
P
Perfectionare = schimbarea, proces de reforma, a mentalitatii psihopedagogice si sociale in
abordarea si reconsiderarea rolului elevului, al profesorului si al actului educational; noua
mentalitate pune in centru elevul, in masura sa- si formeze si sa- si exprime astfel liber
personalitatea, prin intermediul situatiilor educationale diferite si, in acest context, profesorul are
menirea de realiza asistenta in instrumentarea elevului in cadrul actului educational complex;
Perfectionare profesionala = activitate cu caracter informativ, de largire si de actualizare a
cunostintelor, de dezvoltare a aptitudinilor si de modelare a atitudinilor personalului;
Performanta = finalitate realizata de o persoana in conditii date;
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Planificare calendaristica = document administrativ alcatuit de profesor, care asociaza in mod
personalizat elemente ale programei ( obiective de referinta / competente si continuturi ) cu alocarea
de timp considerata optima de catre acesta pe parcursul unui an scolar;
Plan cadru de invatamant = document reglator esential ce jaloneaza resursele de timp ale
procesului de predare - invatare. Ofera solutii de optimizare a bugetului de timp: pe de-o parte, sunt
cuprinse activitati comune tuturor elevilor din tara in scopul asigurarii egalitatii de sanse a acestora
si pe de alta parte, este prevazuta activitatea pe grupuri / clase de elevi in scopul diferentierii
parcursului scolar in functie de interesele, nevoile si aptitudinile specifice ale elevilor;
Politica scolii = modul ( strategii, obiective, regulamente locale, documente ) in care scoala
intentioneaza sa isi indeplineasca scopul educational;
Portofoliu = ansamblu de elemente tematice sau profesionale ( piese scrise, desene, grafice etc. );
dosarul, mapa care contine aceste elemente; instrument complex de evaluare , integrativ ce ofera
evaluatorului posibilitatea de a emite o judecata de valoare bazata pe un ansamblu de rezultate ce
oglindesc complexitatea evolutiei celui educat;
Procedura = pasii concreti prin care sunt implementate politicile si planurile;
R
Relatie de formare = obiectul tipic comunicational al formarii, diferit de cel unilateral propus de
magistrocentrism (centrarea pe formator ) si de pedocentrism ( centrarea pe formabil );
Responsabil cu formarea = cadru didactic cu credibilitate profesionala si umana, desemnat de
conducerea scolii ca responsabil al coordonarii si organizarii activitatilor de dezvoltare profesionala
a cadrelor didactice din scoala;sarcinile lui sunt:
 sa se mentina la curent cu toate informatiile referitoare la masurile de
reforma, cu stadiul si calendarul aplicarii acestora;
 sa gaseasca modalitati prin care sa faciliteze accesul tuturor membrilor
corpului profesoral la informatii actualizate din sistem ( furnizeze materiale
si resurse );
 sa participe la activitatile de formare continua organizate la diferite niveluri:
Centru Regional, CCD, ISJ, universitati, colegii, s.a.;
 sa desfasoare actiuni de analiza si estimare a nevoii de formare a personalului
didactc din scoala si sa programeze actiuni in consecinta;
 sa faciliteze comunicarea inercolegiala din scoala si sa sprijine relationarea
scolii cu alte institutii sau organizatii cu scopul de a asigura o buna integrare
a scolii in mediul comunitar;
 sa organizeze reuniuni, ateliere, lectii, activitatii demonstrative pe teme
profesionale, pe catedre, comisii metodice, scoala, interscoli;
 sa facilitaze vizite intra si interscolare;
Resurse extracurriculare = categorie de resurse materiale, financiare sau umane necesare
desfasurarii activitatii extracurriculare;
S
Standard = nivel de referinta spre care se accede pe parcursul unor activitati;
Standard curricular si de performanta = criteriu de evaluare a calitatii procesului de invatare;
Standard educational = set de criterii in raport cu care se poate face evaluarea calitatii procesului
de invatamant; In acceptiuni mai restranse sunt folositi termenii “ standarde curriculare ”, “
standarde de sistem ”; nivelul masurabil la care trebuie sa ajunga subiectii educatiei, conform
descriptorilor de performanta;
Standard de formare initiala = proiectarea si implementarea standardelor nationale pentru
profesia didactica;
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Standard de formare continua = proiectarea si implementarea standardelor nationale pentru
profesia didactica – standarde evolutive ( normative si de excelenta ) pentru o cariera didactica
dinamica si flexibila;
Strategie de formare = mod specific fiecarui tip de expertiza de formulare de scopuri adecvate
intersectiei de nevoi, ca si cai si proceduri necesare si suficiente adecvate atingerii acestora;
SWOT = analiza, investigarea cu specific metodologic- managerial a campului de nevoi obiective,
cu detectarea partilor forte ( Strengths ), a celor slabe ( Weakness ), a ocaziilor favorabile (
Opportunities ), si a amenintarilor ( Threats );
T
Tema = ansamblul de aspecte si caracteristici ale unui fenomen sau element; parte integranta a unui
capitol;
Trunchi comun = numarul minim de ore prevazut pentru fiecare discilplina in parte; acest numar
este alocat prin planurile - cadru de invatamant si asigura egalitatea sanselor la educatie;
U
Unitate de invatare = structura didactica deschisa si flexibila, cu urmatoarele caracteristici:
 determina formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin
integrarea unor obiective de referinta sau competente specifice;
 este unitara din punct de vedere tematic;
 se desfasoara in mod sistematic si continuu pe o perioada de timp;
 se finalizeaza prin evaluare;
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