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Misiunea:

,, Şcoala caută să satisfacă nevoia fiecărui tânăr de a se simţi
competent, deschis spre schimbare”
Prezentarea organizației școlare
Comunitatea în care-şi desfăşoară activitatea Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” este
municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş, oraş situat în centrul judeţului, amplasat într-un
cadru natural deosebit, în regiunea Sud Muntenia.
Oraşul în care ne desfăşurăm activitatea este unul dintre cele mai importante centre
economice din ţară, fiind totodată şi cea mai însemnată localitate urbană din vestul Munteniei.
Şcoala noastră este situată la circa 800 m de centrul civic al municipiului Piteşti şi dispune
de o suprafaţă totală de 15990,68 mp, din care suprafaţa construită este de 6181,65 mp.
Instituţia noastră dispune de trei clădiri construite în perioada 1966-1968, starea acestora fiind
bună, iar ca destinaţie au:
-

desfăşurarea procesului instructiv-educativ

-

desfăşurarea activităţilor de instruire practică
De asemenea şcoala dispune şi de un teren de sport.
În scopul asigurării forţei calificate de muncă în zonă, în domeniul prelucrării lemnului,

şcoala noastră oferă instruire în acest domeniu, fiind singura instituţie pe o rază de circa 50 km,
care poate asigura resurse umane calificate corespunzător. Pornind de la resursele materiale
oferite în zonă, se impune o instituţie şcolară cu acest profil, iar menţinerea cu prioritate a
domeniului prelucrarea lemnului se dovedeşte a fi mai mult decât benefică. Este o certitudine
că mobila are un prestigiu binemeritat atât pe plan intern, cât şi pe plan extern, iar realizările
din domeniu întăresc încrederea şi convingerea în posibilităţile prezente şi viitoare ale
prelucrării lemnului.
În acest sens şcoala noastră a fost beneficiara proiectului de modernizare Phare TVET,
fiind utilată cu echipamente de bază şi specializate în domeniul prelucrării lemnului şi s-a
preocupat de autorizarea, respectiv acreditarea specializărilor:

Nivel 4


Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare – acreditat prin OMEN Nr.

4215/16.07.2013


Tehnician proiectant produse finite din lemn – acreditat prin OMEN Nr. 4215/16.07.2013



Tehnician în prelucrarea lemnului – acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006

Nivel 3


Tâmplar universal – acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006



Tapiţer – plăpumar – saltelar – acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006



Mecanic utilaje și instalații în industrie - acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006
Ca o necesitate a evoluţiei tehnologiei moderne am diversificat oferta noastră cu

specializările:
Nivel 4


Tehnician proiectant CAD - acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006



Tehnician operator tehnică de calcul – acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006



Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații - acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006
De asemenea, urmare a accentului pus pe educaţia ecologică am continuat cu

specializările:
Nivel 4


Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului – acreditat prin OMECT Nr. 5770/2006



Tehnician hidro meteorolog – acreditat prin OMEN Nr. 4215/16.07.2013

Nivel 5


Designer în industria lemnului – autorizat prin OMECT Nr. 5178/2015
Şcoala noastră recrutează elevi, adulţi din municipiul Piteşti şi din împrejurimi, cuprinşi în:

-

liceu tehnologic, rută directă

-

liceu seral rută progresivă

-

învăţământ profesional.
Una din priorităţile strategiei de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic la nivel

naţional este aceea de creştere a capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi
combaterea excluderii sociale.
Calificările existente în unitatea noastră şcolară oferă elevilor o gamă de abilităţi,
cunoştinţe şi capacităţi de înţelegere în cadrul unor contexte bine structurate prin intermediul
unor activităţi de instruire şi învăţare practică, atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul
economic.

Odată cu alinierea sistemului de învăţământ românesc la cerinţele învăţământului
european, absolvenţii pot lucra atât în România, cât şi în ţările membre ale Uniunii Europene,
ceea ce reprezintă o bună oportunitate pentru aceştia.
Pentru fiecare individ, şansa de a accede la o educaţie de calitate înseamnă şansa de aşi dezvolta la un nivel superior abilităţile, de a beneficia de consiliere şi orientare în alegerea
unei profesii şi de a avea oportunităţi sporite la angajare.
Creşterea investiţiilor în educaţie şi formare profesională iniţială generează cele mai
importante câştiguri în participarea ulterioară a individului pe piaţa muncii. În acelaşi timp,
evoluţiile în timp demonstrează faptul că orice creştere a nivelului de pregătire profesională a
forţei de muncă constituie un important factor de creştere economică.
Un sistem educaţional de calitate reprezintă premisa unei performanţe sporite pe piaţa
muncii, în condiţiile în care aderarea României la Uniunea Europeană şi, implicit, la piaţa
unică, impune un nivel crescut al competenţelor. Din acest motiv, extinderea şi
diversificarea formelor de învăţare, asigurarea de abilităţi şi competenţe care să crească
şansele de ocupare şi să faciliteze adaptarea rapidă a absolvenţilor la exigenţele locului de
muncă, reprezintă priorităţi ale noastre.
Şcoala noastră are preocupări pentru includerea elevilor cu nevoi educaţionale speciale,
precum şi pentru inserţia absolvenţilor în unităţi de profil, urmărind modul lor de integrare.
De asemenea am dezvoltat prin cabinetul propriu de asistenţă pshiopedagogică,
activitatea de consiliere şi consultanţă pentru elevii noştri, în scopul desăvârşirii pregătirii
profesionale şi orientării vocaţionale a acestora.
Corpul profesoral cuprinde profesori, ingineri, maiştri-instructori, toţi calificaţi şi lucrând în
specialitate, în scopul realizării unei pregătiri profesionale echivalente cu pregătirea standard
din ţările Comunităţii Europene şi funcţionării într-un proces al ,,transparenţei” şi al
,,transferabilităţii” competenţelor profesionale. Şcoala are un personal didactic format din 45 de
persoane, un personal didactic auxiliar în număr de 5 persoane şi un personal nedidactic în
număr de 9 persoane.
Oferta educaţională are la bază analiza nivelurilor educaţionale structurate pe filiere,
profiluri şi calificări profesionale în funcţie de condiţiile didactico-materiale optime, având în
vedere oportunităţile de inserţie socio-profesională.
Oferta educaţională se adresează unui număr de 625 elevi, cuprinşi în 26 de clase,
realizarea planului de şcolarizare făcându-se prin popularizare în presa locală, televiziune,
pliante, postere şi participare la Târgul de Ofertă Educaţională precum şi prin postarea pe site-

ul şcolii. Oferta şcolară este corelată cu cerinţele pieţei muncii cuprinse în PRAI şi PLAI precum
şi cu interesele viitorilor elevi. De asemenea, şcoala oferă o paletă largă de activităţi
extracurriculare cu multe oportunităţi de petrecere organizată şi plăcută a timpului liber.
În ce privesc resursele financiare, pe lângă cele alocate de la bugetul local, şcoala
noastră are posibilitatea realizării unor venituri extrabugetare, atelierele şcoală fiind un atu al
unităţii, deoarece în cadrul acestora se pot realiza concomitent cu procesul de instruire practică
a elevilor, lucrări pentru autodotare, precum şi alte lucrări pentru terţi, aducătoare de venituri.
Şcoala noastră a beneficiat ca şcoală de aplicaţie în proiectul PHARE TVET RO
01.08.01 şi 01.08.03 – Coeziune Economică şi Socială finanţat de Uniunea Europeană, de
modernizarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi de implementarea procesului de
evaluare internă, ca şcoală pilot în Aplicarea instrumentelor privind managementul calităţii. În

cadrul proiectelor, pe lângă reabilitarea spaţiilor destinate procesului de predare şi de instruire
practică, precum şi dotarea cu echipamente de bază şi specializate, am beneficiat de asistenţă
tehnică, atât în formarea cadrelor didactice în ce privesc strategiile folosite la clasă cât şi pentru
utilizarea noilor echipamente, precum și în utilizarea platformei on-line privind evaluarea internă
a școlii. De asemenea în şcoala noastră sunt cadre didactice implicate în mod direct la nivel
naţional în proiectul PHARE TVET, fie ca formatori, monitori, experţi locali, fie ca autori de
standarde, curriculum sau materiale auxiliare. Cadrele didactice care au beneficiat de formare,
au format la rândul lor întreg personalul din şcoală, ceea ce a condus la îmbunătăţirea
procesului instructiv-educativ. S-au proiectat trasee educaţionale alternative: liceu, școală
profesională, școală postliceală, folosind la parametrii maximi resursele umane şi materiale de
care dispune şcoala noastră.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2016-2017
Liceu Tehnologic clasa a IX a zi
DOMENIUL: PROTECŢIA MEDIULUI
1 clasă – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
DOMENIUL: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
1 clasă – Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
DOMENIUL: MECANIC
1 clasă – Tehnician proiectant CAD
DOMENIUL: ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI
1 clasă – Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a X a zi
PROFIL Resurse Naturale şi Protecţia Mediului:
1 clasă – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
PROFIL Tehnic:
1 clasă – Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
1 clasă – Tehnician proiectant CAD
1 clasă – Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XI a zi
PROFIL Resurse Naturale şi Protecţia Mediului:
1 clasă – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
1 clasă – Tehnician hidrometeorolog
PROFIL Tehnic:
1 clasă – Tehnician proiectant produse finite din lemn
1 clasă – Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
1 clasă – Tehnician proiectant CAD
1 clasă – Tehnician operator tehnică de calcul
Liceu Tehnologic clasa a XII a zi
PROFIL Resurse Naturale şi Protecţia Mediului:
1 clasă – Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
1 clasă – Tehnician hidrometeorolog
PROFIL Tehnic:
1 clasă – Tehnician proiectant produse finite din lemn
1 clasă – Tehnician operator tehnică de calcul
1 clasă – Tehnician proiectant CAD
Liceu Tehnologic clasa a XI a, a XII a şi a XIII a seral
1 clasă a XI a – Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
1 clasă a XII a –Tehnician prelucrarea lemnului
1 clasă a XIII a –Tehnician prelucrarea lemnului
Învăţământ profesional de 3 ani
Domeniile: Fabricarea produselor din lemn/Mecanic
Clasa a IX a – 1/2 clasă – Tâmplar universal
-1/2 clasă - Mecanic utilaje și instalații în industrie
Clasa a X a - 1 clasă – Tapițer – plăpumar – saltelar


Școală postliceală

Domeniul : Fabricarea produselor din lemn
Anul I – 1 clasă – Designer în industria lemnului
Anul II - 1 clasă – Designer în industria lemnului
OFERTA ŞCOLARÃ 2017 – 2018
Liceu Tehnologic clasa a IX-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă – Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul
Liceu Tehnologic clasa a X-a zi:
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn
Domeniul Mecanică
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant CAD
Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă - Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XI-a zi
Profil Resurse Naturale şi Protecţia Mediului
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Domeniul Mecanică
1 clasă - Calificarea Tehnician proiectant CAD

Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă - Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XII-a zi
Domeniul Protecția mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
1 clasă – Calificarea Tehnician Hidrometeorolog
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician proiectant produse finite din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare
Domeniul Mecanică
1 clasă - Calificarea Tehnician proiectant CAD
Domeniul Electronică și automatizări
1 clasă - Calificarea Tehnician operator tehnică de calcul

Liceu Tehnologic clasa a XI-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului

Liceu Tehnologic clasa a XII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Mecanică de montaj, întreținere și reparații
1 clasă – Calificarea Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații

Liceu Tehnologic clasa a XIII-a SERAL
Profil Tehnic:
Domeniul Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tehnician în prelucrarea lemnului
Scoală profesională de trei ani - clasa a IX-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Tâmplar universal

Scoală profesională de trei ani - clasa a X-a
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
14 locuri – Calificarea Tapițer – plăpumar – saltelar
Domeniul: Mecanică de montaj, întreținere și reparații
14 locuri - Calificarea Mecanic utilaje și instalații în industrie
Scoală postlceală de 2 ani - anul I
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Designer în industria lemnului
Scoală postlceală de 2 ani - anul II
Domeniul: Fabricarea produselor din lemn
1 clasă – Calificarea Designer în industria lemnului

Important!
Nu se percep taxe de studiu.
Calificările profesionale sunt acreditate.
Prin învăţământul profesional cu durata de 3 ani se asigură formarea profesională iniţială
pentru dobândirea unei calificări profesionale de nivel 3;
Formarea prin învăţământul profesional, permite atât continuarea studiilor, cât şi angajarea
pe piaţa muncii;
Costurile pentru elevii care frecventează învăţământul profesional sunt subvenţionate de
către stat prin Programul naţional de protecţie socială „Bursa profesională“ - un sprijin
financiar lunar de 200 lei.

Certificarea competenţelor
 La examenul de certificare profesională a absolvenţilor de liceu la sesiunea
2017, dintr-un număr de 115 de absolvenți s-au înscris 82 s-au prezentat 70 și
au promovat 70.

Examenul de bacalaureat
 La examenul de bacalaureat, sesiunea 2017, din 115 de absolvenți s-au înscris 65
de elevi, s-au prezentat 47 şi au promovat 21 de elevi.
Faţă de anul şcolar 2016-2017, procentul la examenul de bacalaureat a înregistrat o
ușoară scădere de la 23,26% la 18,26%

Cauzele procentului scăzut de promovabilitate la examenul de bacalaureat de 18,26%
sunt :
-

s-au înscris la examen aproximativ o jumătate din numărul de absolvenți;

-

familia nu este suficient de implicată în activitatea de educare a elevilor, unii elevi

provin din medii familiale dezbinate, monoparentale sau cu părinţi plecaţi în străinătate,
copiii fiind lăsaţi în grija rudelor, acest lucru având consecinţe serioase asupra rezultatelor
la învăţătură;
-

situaţia materială precară a părinţilor multor elevi, are de asemenea consecinţe

negative asupra interesului acestora faţă de şcoală ;
-

nivelul din ce în ce mai scăzut de pregătire al absolvenţilor claselor a VIII-a care

optează pentru admiterea la liceu,
-

examenele de evaluare naţională la clasele a VIII-a sunt examene numai de

ierarhizare a elevilor nu şi de selecţie, astfel la liceele tehnologice media de admitere este
în general între 7,50 – 4,50;
-

elevii se pot înscrie la nivelul superior fără a susţine un examen de admitere, iar

acest lucru face ca elevii să nu mai fie motivaţi să înveţe pentru a obţine rezultate bune la
învăţătură.

Succese remarcabile ale elevilor
An şcolar 2015- 2016

 OLIMPIADE
La nivel judeţean:
OLIMPIADA disciplinelor din aria curriculară „TEHNOLOGII”



Premiul III – Popescu Elena Mădălina, clasa a XII a/ Protecţia mediului, Olimpiadele
la disciplinele din aria curricular Tehnologii, etapa judeţeană-2016, coordonatori prof.
Staicu Cristina, Tulbureanu Iuliana
Premiul III – Pană Teodora Mădălina, clasa a XI a/ Protecţia mediului, Olimpiadele la
disciplinele din aria curricular Tehnologii, etapa judeţeană-2016, coordonatori prof.
Jidovu Nicoleta, Staicu Cristina

 CONCURSURI



Premiul I – Coandă Lavinia, Veloiu Karla, Costandra Bianca, clasa a IX a, Concurs
interdisciplinar “Cultură şi civilizaţie în România”, etapa judeţeană, ediţia 2016,
coordonator prof. Mielcescu Gabriel
Premiul III – Bogdan Ionela Loredana, clasa a X a, Concurs judeţean de Fizică
pentru licee tehnologice “Şerban Ţiţeica”, etapa judeţeană, coordonator prof. Ruscea
Mioara






Menţiune - Popescu Oriana Elena, clasa a X a, Concursul “Sesiune de referate şi
comunicări ştiinţifice din învăţământul liceal, disciplina Istorie”, secţiunea Istoria
românilor, etapa judeţeană, Ediţia 2016, coordonator prof. Mielcescu Gabriel
Premiu special –Albu Mădălina Georgiana, clasa a X a, Concursul “Sesiune de
referate şi comunicări ştiinţifice din învăţământul liceal, disciplina Istorie”, secţiunea
Istoria românilor, etapa judeţeană, Ediţia 2016, coordonator prof. Mielcescu Gabriel
Diplomă participare – Ghiţă Ionela Lavinia, clasa a IX a, Concurs judeţean de Fizică
pentru licee tehnologice “Şerban Ţiţeica”, etapa judeţeană, coordonator prof. Ruscea
Mioara
Diplomă participare – Gogoncea Daniela Cristina, clasa a IX a, Concurs judeţean
de Fizică pentru licee tehnologice “Şerban Ţiţeica”, etapa judeţeană, coordonator
prof. Ruscea Mioara

 REZULTATE EXTRAŞCOLARE:












Premiul I- Popescu Bogdana şi Draghia Romeo – Concurs judeţean „Tradiţii şi
obiceiuri de iarnă”, ediţia a II a 2015, secţiunea Decoraţiuni, clasele IX –X
Premiul special Dulgheru Eliza, clasa a XI a – Concurs fotografie „Apa, univers într-o
picătură”/APĂ CANAL 2000 SA
Premiul III – Anghelescu Mihai, clasa a X a – Concurs judeţean „Să exmatriculăm
violenţa”, ediţia I, secţiunea „Eseu”
Premiul II – Olteanu Roxana şi Mihai Doina, clasa a X a, Concurs judeţean
„Brâncuşiana”, ediţia a IV a, secţiunea Realizare film, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş,
poziţia 11
Premiul II – Cucu Ionuţ, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a IV a, secţiunea
Realizare film, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11
Premiul II – Anghelescu Mihai, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a IV a,
secţiunea Machete -Reproduceri, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11
Premiul III – Săraru Georgiana, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a IV a,
secţiunea Realizare film, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11
Menţiune – Anghelescu Mihai, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a IV a,
secţiunea Machete -Reproduceri, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11
Diplomă participare Comănescu Florentina, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a
IV a, secţiunea Realizare film, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11
Diplomă participare Niţă Daniela, Concurs judeţean „Brâncuşiana”, ediţia a IV a,
secţiunea Realizare film, cuprins în CAEEJ a ISJ Argeş, poziţia 11

Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii
În ce priveşte situaţia absolvenţilor noştri, din informaţiile deţinute de către diriginţii
claselor terminale, se constată continuarea studiilor la nivel superior de către o categorie
restrânsă a absolvenţilor de liceu, o parte fiind înregistraţi la AJOFM şi restul sunt absorbiţi pe
piaţa muncii. Ne-am propus menţinerea unei evidenţe prin secretariatul şcolii a absolvenţilor
noştri, atât pentru compararea rezultatelor an de an, cât şi pentru facilitarea lor spre a se
integra ulterior pe piaţa muncii, în funcţie de solicitările adresate şcolii de către agenţi
economici, AJOFM.

În domeniul fabricarea produselor din lemn – în județul Argeş există agenți economici
care se mențin de mulți ani şi se dezvoltă/diversifică în continuare în acest domeniu (cifra de
afaceri şi profitul net atestă acest lucru); calificările specifice acestui domeniu, prevăzute în
nomenclatoarele în vigoare, sunt relativ atractive pentru elevi şi se regăsesc în solicitările
agenților economici, deşi numărul locurilor vacante date de AJOFM Argeş este în scădere. În
domeniul mecanică – la nivelul județului Argeş îşi desfăşoară activitatea o serie de firme importante.

Cultura organizaţională


Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism,
cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru
profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de
afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, competiţie, rutină,
conservatorism, automulţumire;



Conducerea şcoli a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară care cuprinde norme privind
atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice;



În ce priveşte relaţia cu elevii, aceasta este mijlocită prin intermediul Consiliului Elevilor.



Referitor la climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat deschis,
caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei noastre şcolare.
Este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind
deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.



Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesoriprofesori) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ.



Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 10 comisii constituite
pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a acestora.



Conducerea şcolii este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi
sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi
evită un control strict birocratic.



Conducerea şcolii are o bună capacitate de organizare, coordonare şi conducere a activităţii
curente şi administrative a

şcolii, precum şi o anumită abilitate în abordarea relaţiilor

umane.


În şcoala noastră şi-a continuat activitatea Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii care
a funcţionat după un regulament de organizare şi funcţionare ocupându-se de monitorizarea
procesului de autoevaluare.



Şcoala noastră a oferit exemple de bune practici pentru învăţământul profesional şi tehnic
din judeţul Argeş.

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv –educativă şi în conduita
cadrelor didactice .

RESURSE MATERIALE
Liceul Tehnologic Constantin Brâncuşi dispune de resurse materiale care asigură un
ambient plăcut şi condiţii didactico-materiale bune, astfel:
I. Clădire şcoală
-16 săli de clasă
-10 laboratoare şi 3 cabinete, din care
- 1 laborator de Chimie
- 1 laborator de Fizică
- 1 laborator de Biologie
- 4 laboratoare de Informatică , din care 2 AeL
- 1 laborator Proiectare CAD
- 1 laborator Proiectare produse finite din lemn
- 1 laborator Mecanică
- 1 cabinet Prelucrarea lemnului
- 1 cabinet de Limba română
- 1 cabinet de Limbi străine
- 1 cabinet Asistenţă psihopedagogică
- 1 cabinet de Asigurare a Calităţii
- 1 cabinet medical
-1 sală de sport
-1 bibliotecă şcolară
-1 arhivă
-1 birou secretariat
-1 birou contabilitate
- 2 birouri director
- 1 vestiar personal administrativ
II. Clădire ateliere – şcoală
- 2 ateliere de Prelucrare manuală a lemnului
- 1 atelier de Tapiţerie
- 4 ateliere de Prelucrare mecanică a lemnului dispuse în flux tehnologic
- 1 atelier de Sudură
- 1 atelier Confecţii metalice
- 1 laborator Tehnologic

III. Clădire ateliere și laboratoare
- 1atelier de Prelucrare manuală a lemnului
- 1 atelier de prelucrări manuale
- 1 laborator tehnologic
- 1 laborator Electromecanică
- 1 laborator Studiul şi tehnologia lemnului
- 1 laborator Desen tehnic
Calitatea lecţiilor susţinute este asigurată de utilizarea resurselor didactice existente:
soft-uri educaţionale, planşe, mostre de materiale şi produse, instrumente de laborator, video proiectoare, flip-chart. Şcoala dispune de 126 de calculatoare legate în reţea şi conectate la
internet, repartizate în cele 4 cabinete de informatică, în cabinetele şi laboratoarele de
specialitate precum şi în bibliotecă.
Atelierele şcoală şi laboratoarele tehnologice sunt dotate cu utilaje şi echipamente de
bază şi specializate pentru domeniile

prelucrarea lemnului, mecanică, protecţia mediului.

Acestea sunt utilizate în procesul de predare cât şi la instruire practică pentru atingerea
competenţelor profesionale.

PARTENERIATE ŞI COLABORARE
Dată fiind complexitatea şi gradul de dificultate al problemelor cu care şcoala
românească se confruntă, cât şi impactul inerent al educaţiei şcolare asupra întregului sistem
social, soluţionarea dificultăţilor prezente reclamă colaborarea, cooperarea, parteneriatul unor
categorii extrem de largi.
Transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional poate
conduce în mod gradual la creşterea prestigiului şcolii în comunitate, la sensibilizarea şi
mobilizarea partenerilor potenţiali ai unităţii de învăţământ.

Analiza SWOT
Resurse curriculare
PUNCTE TARI
motivaţiei pentru

- Existenţa
calitate în
învăţământ
- Oferta curriculară bine fundamentată
- Şcoala dispune de întregul material
curricular
- Existenţa unor cadre didactice angrenate în
elaborarea de SPP- uri, curriculum, auxiliare
curriculare

PUNCTE SLABE
- Angrenarea unui număr insuficient de
cadre didactice în activităţile de
dezvoltare a școlii
- Dezinteresul elevilor din cursul superior
pentru procurarea tuturor manualelor
- Absenteismul în rândul elevilor
- Necorelarea nevoilor educaţionale ale
elevilor cu dezvoltarea profesională a

- Conexiune
la
Internet
a
tuturor
personalului
calculatoarelor
- Lipsa unor indicatori de performanţă
- Oferta educaţională este diversificată şi dă
privind programele de formare
elevilor posibilitatea de a-şi continua studiile
- Contribuţia redusă a elevilor la
în funcţie de aptitudini.
- Elevii au acces la informaţii clare privind revizuirea programelor de învăţare
continuarea studiilor atât prin panoul
- Nu se colectează feedback de la toţi
informaţional, cât şi prin pliante
factorii de interes ai şcolii
- Portofoliile profesorilor conţin instrumente
de lucru la clasă variate în concordanţă cu
educaţia centrată pe competenţe. Profesorii
aplică la clasă strategii de învăţare
adecvate stilurilor şi nevoilor individuale de
învăţare.
- Folosirea metodelor moderne de
predare – învăţare
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
- Existenţa multor posibilităţi de informare şi - Incoerenţa legislativă
de formare a cadrelor didactice
- Dezechilibrul real dintre numărul de ore,
- Creşterea
gradului
de
autonomie
conţinuturile programelor şi nivelul de
instituţională a şcolii
cunoştinţe şi deprinderi foarte redus, cu
- Colaborarea cu comunitatea locală
care elevii intră în liceu

Resurse umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Toate cadrele didactice sunt calificate
- Numărul mare de cadre didactice cu
grade didactice
- Participarea multor cadre didactice la
cursuri de formare
- Cadre
didactice
angrenate
în
elaborarea şi evaluarea auxiliarelor
curriculare, membri în comisiile
naţionale de elaborare SPP-uri şi
curriculum
- Cadre didactice metodişti, profesori
mentori, formatori, rsponsabili de cerc
- Elevi participanţi şi premianţi la
concursurile
şcolare,
olimpiade,
inclusiv cele naţionale
- Colectiv interesat, flexibil, bine
pregătit, cu atitudine democrată

- Inexistenţa unui serviciu de marketing, la
nivelul şcolii, pentru creşterea şanselor de
inserţie socio-profesională a absolvenţilor şi de
prospectare a nevoii de forţă de muncă
- Conservatorismul unor cadre didactice privind
aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea
lecţiilor cu caracter interdisciplinar, centrarea
activităţii didactice pe nevoile elevului, lucrul în
echipă
- Neimplicarea unor cadre didactice în actul
decizional şi educaţional
- Monitorizarea insuficientă a performanţelor
tuturor membrilor personalului
- Nu toţi membrii personalului sunt implicaţi în
procesul de autoevaluare
- Parteneriatele nu contribuie la ocuparea unui
loc de muncă, la dezvoltarea programelor de
învăţare
AMENINŢĂRI
- Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii
asupra normării personalului didactic
- Prezenţa în şcoală a personalului calificat în
consilierea copiilor cu nevoi speciale

OPORTUNITĂŢI
- Lărgirea ofertei de formare continuă a
cadrelor didactice
- Existenţa
multor
posibilităţi
de
informare a cadrelor didactice

Resurse financiare şi baza materială
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

- Existenţa laboratoarelor(fizică, chimie,
biologie,informatică
- Existenţa cabinetului medical şi
-Existența cabinetului de asistență
psihopedagogică
- Cabinetele, laboratoarele şi atelierele
şcolii sunt dotate la standarde europene
- Cadrele didactice şi elevii au acces
nelimitat la Internet, xerox, cabinetele de
informatică
- Baza materială este corelată cu cerinţele
din SPP
- Existenţa unei biblioteci cu un mare fond
de carte şcolară
- Dotarea cu calculatoare conectate la
Internet
a
serviciilor
secretariat,
contabilitate, bibliotecă
- Dotarea cu calculatoare legate la
Internet şi cu videoproiectoare a
laboratoarelor şi cabinetelor
- Existenţa staţiei radiofonice
OPORTUNITĂŢI
- Caracterul de prioritate naţională a
învăţământului
- Sponsorizare şi parteneriate specifice,
aducătoare de resurse extrabugetare

- Insuficienta preocupare şi colaborare în
vederea identificării şi atragerea resurselor
extrabugetare
- Legislaţia sponsorizării nu acordă agenţilor
economici suficientă libertate pentru sprijin
financiar acordat şcolilor
- Lipsa unei săli de sport corespunzătoare

AMENINŢĂRI
- Insuficienta finanţare de la buget
- Slaba motivaţie financiară, permisă de
legislaţie, a cadrelor didactice

Relaţii sistemice, comunitare şi internaţionale
PUNCTE TARI
Angrenarea şcolii în parteneriate cu
ONG – uri şi cu structuri ale
administraţiei locale( Poliţia, Poliţia
comunitară, Jandarmeria)
Disponibilitatea cadrelor didactice
pentru dezvoltarea de parteneriate cu
unităţi şcolare din judeţ
Colaborarea cu Primăria Piteşti
Colaborarea cu parteneri din
Olanda
OPORTUNITĂŢI
- Posibilitatea
implicării
şcolii
în
programe de cooperare naţionale şi
internaţionale
- Accentuarea rolului parteneriatelor în
dezvoltarea şcolii

-

-

-

-

PUNCTE SLABE
Colaborarea cu familia
Insuficienta preocupare a cadrelor
didactice,
tehnician
ateliere,
administrator pentru identificarea
unor resurse extrabugetare
Legislaţia sponsorizării nu acordă
agenţilor
economici
suficientă
libertate pentru sprijin financiar
acordat şcolilor
Insuficienta pregătire a şcolii
pentru accesarea de fonduri
nerambursabile pentru educaţie
AMENINŢĂRI
Influenţa negativă pe care o are
„cultura de cartier” asupra elevilor
Influenţa nefastă a canalelor de
comunicare media care oferă false
modele

-

-

Lipsa conştiinţei comunitare şi de
interes din partea părinţilor, în
raport cu educaţia şi în particular
în raport cu evoluţia propriilor copii
Carenţele atitudinale şi comporta
mentale ale părinţilor
Problemele severe cu care se
confruntă unele familii
Absenţa educaţiei prin colaborare

Plan operaţional
An școlar 2016 - 2017
PRIORITATEA:1. EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE

Obiectiv: Dezvoltarea de parteneriate sociale active cu alte unităţi şcolare TVET, Autorităţile publice locale şi parteneri sociali ( agenţi
economici, patronate)
Ţinta: Analiza parteneriatelor şi diseminarea rezultatelor obţinute
Context: Parteneriatul social pentru formare profesională se caracterizează prin:
 Necesitatea de implicare activă a partenerilor sociali în formarea iniţială şi continuă pentru sistemul TVET;
 Procesul de transformare a şcolii în furnizor de servicii pentru comunitatea locală;
 Dezvoltarea parteneriatelor de tip public-privat;
 Implicarea redusă a partenerilor sociali în identificarea oportunităţilor de integrare profesională a absolvenţilor
învăţământului TVET
 Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională
Persoana/
Acţiuni pentru atingerea
Sursa de
Rezultate aşteptate:
Termen
persoane
Parteneri:
Cost:
obiectivului:
finanţare:
responsabile
Lista puncte tari şi slabe
Decembrie Director
AJOFM, Camera de
30
Fonduri
Colectarea punctelor de
Chestionare
2016
Membru
CA
-Comerţ,
Agenţi
proprii
vedere ale partenerilor
Responsabil
economici
economici şi sociali faţă de
parteneriate
programele de învăţare
oferite
Centralizarea rezultatelor
obţinute în urma
parteneriatelor din anul
anterior

Baza date
Dosar parteneriate

Octombrie
2016

Director
Consilier educativ
Responsabil comisie
parteneriate

Agenți economici

30

Fonduri
proprii

Elaborarea strategiilor şi
materialelor promoţionale

Pliante
Broşuri

Februarie
2017

Director
Informatician

Scoli generale

200

Fonduri
proprii

pentru promovarea ofertei
educaţionale 2017-2018
Încheierea de noi acorduri
de parteneriat cu angajatorii
pentru calificările prioritare,
privind asigurarea pregătirii
practice şi angajării
absolvenţilor.
Monitorizarea evaluării şi a
înregistrării activităţii de
instruire practică
Indicatori de realizare

Modalităţi de evaluare

Casete video
CD-uri

Resp. CEAC

Suplimentarea reţelei cu minim 3
noi parteneri

OctombrieNoiembrie
2016

Director
Responsabili catedre
tehnice

Agenţi economici

-

-

O mapă cu fişe de observaţii
pentru elevi

Februarie
2017

Responsabili
catedre tehnice
Reprezentantul
agentului economic

Agenţi economici

100

Buget local

Iulie 2017
O listă a punctelor tari și slabe ale partenerilor sociali
Un set de chestionare
3 parteneriate noi cu agenţi economici
Fişe de observare a instruirii practice
Un set de materiale promoţionale
Fişe de monitorizare, sondaje de opinii, chestionare, interviu, observare directă, întâlniri de lucru,fişe de feedback, discuţii,
fotografii, materiale audio-video, panouri, machete

PRIORITATEA:2. ÎMBUNĂTĂŢIREA

APLICĂRII METODELOR DIDACTICE BAZATE PE ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV
Obiectiv: Îmbunătăţirea nivelului de pregătire precum şi a activităţii de evaluare a elevilor , creşterea performanţelor şi valorificarea
realizărilor elevilor.
Ţinta: Analiza performanţelor diferitelor grupuri de elevi şi adecvarea resurselor de învăţare
Context: „ Şanse egale în educaţie” – este încă un deziderat în situaţia în care în şcoală nu se utilizează metode de învăţare
diferenţiate şi învăţare centrată pe elev.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:
Aplicarea de programe de
sprijin elevilor

Rezultate aşteptate:

Termen

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare:

Materiale de lucru
Activităţi de sprijin
Registru activităţi
Fişe de observare
Portofolii

Decembrie 2016
Martie 2017
Mai 2017
Decembrie 2016
Martie 2017
Mai 2017

Psiholog
Consilier educativ

ONG-uri
Poiţia

CEAC
Responsabil comisie
curriculum
Responsabili catedre

ISJ

Cercurile din şcoală
Registru activităţi
Achiziție 10 calculatoare,
videoproiectoare,
imprimantă, scaner
Ghiduri de lucru

semestrial

Responsabilii de
cercuri
Consilier educativ

Noiembrie 2016

Analiza progresului şcolar

Fişe de progres şcolar

Ianuarie 2017
iunie 2017

Crearea unor situaţii de
evaluare formativă şi de feedback

Teste de verificare
Mai 2017
Director
100
Buget
Foiţe de evaluare
Rresponsabili catedre
local
Rapoarte pe catedre
90% dintre cadre didactice să participe la activităţile metodice
La 50% dintre profesorii observaţi să se înregistreze materiale de lucru diversificate şi metode centrate pe elev
La 10 % dintre elevi să se aplice fişe de feedback; Progres în achiziții IT
Fişe de monitorizare, rapoarte de evaluări internă şi externă, observare directă, întâlniri de lucru, fişe de

Monitorizarea strategiilor de
învăţare predare evaluare la
nivelul comisiilor metodice
Valorificarea eficientă a
abilităţilor elevilor prin activităţi
şcolare

Elaborarea de ghiduri cu
instrumente de lucru la clasă

Indicatori de realizare

Modalităţi de evaluare

100

Fonduri
proprii

Comitetul de
părinţi
Consiliul
elevilor

30000

Buget
local

Responsabili catedre

ISJ
CCD

100

Fonduri
proprii

Responsabili catedre

Comitetul de
părinţi
Consiliul
elevilor
ISJ

feedback, materiale audio-video, portofolii profesori şi elevi, PV
PRIORITATEA:3. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE INDIVIDUALĂ, PRECUM ŞI A CELOR PRIVIND CARIERA ELEVILOR

Obiectiv:1. Formarea competenţelor profesorilor din învăţământul TVET de a asigura elevilor servicii de consiliere şi orientare
şcolară de calitate
2. Dezvoltarea personală şi profesională a elevilor prin implicarea cabinetelor de asistenţă psiho-pedagogică şcolară.
Ţinta: Analiza eficienţei serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi
Context: Şcoala, ca instituţie socială cu funcţii multiple, trebuie să răspundă nu doar nevoilor informaţionale ale elevului, ci şi a celor
psihologice şi sociale. Scopul ultim al educaţiei este pregătirea elevului pentru viaţă. Creşterea numărului de eşecuri, abandonuri
şcolare, de comportamente delincvente, sau nesănătoase, de tulburări emoţionale în rândul elevilor, indică faptul că ar trebui să se
facă mai mult în această direcţie. Consilierea este un proces complex ce cuprinde o arie largă de intervenţii care impun o pregătire
profesională de specialitate. Termenul de consiliere descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană specializată, consilierul, şi
o altă persoană(sau persoane) care are (au) nevoie de asistenţă în vederea unei dezvoltări armonioase sau găsirea drumului în
viată (atât din punct de vedere profesional cât şi din punct de vedere social). Profesorul de şcoală abilitat pentru consilierea
educaţională nu are competenţe în consilierea de criză (ex. Stări depresive, anxietate, ideaţie suicidală, reacţii de doliu,
comportamente compulsive sau obsesive, consum de droguri sau dependenţă de alcool) şi consilierea psihologică. Aceste activităţi
reprezintă domenii de intervenţie ce ţin strict de competenţa psihologului. Psihologul are ca obiectiv şi competenţă evaluarea
psihologică a elevului, atât de necesară în orientarea carierei. Toate acestea trebuie realizate într-un cadru adecvat şi într-o
atmosferă degajată. Procesul de consiliere trebuie să asigure creşterea interesului elevilor, părinţilor şi profesorilor pentru
învăţământul TVET, în conjunctura socio-economică caracterizată prin:
 Schimbarea permanentă a raportului cerere/ oferta pe piaţa muncii;
 Creşterea nevoii de educaţie pe parcursul întregii vieţi;
 Nevoia de dezvoltare a unor competenţe specifice, în raport cu evoluţiile de piaţă în UE ;
 Schimbarea mentalităţii părinţilor privind noua structură a învăţământului TVET.
Sursa de
Acţiuni pentru
Persoana/persoan
Termen
Rezultate aşteptate:
Parteneri:
Cost: finanţare
atingerea obiectivului:
e responsabile
:
Bază
date
Noiembrie
Psiholog
Medic
şcolar
Identificarea elevilor cu
2016
Diriginţii claselor
CES-clasa a IX a
Crearea unor baze de
date cu informaţii
necesare funcţionării şi

Baza date

Septembrie
2016
Ian 2017

Director
Psiholog
Responsabil comisie

AJOFM, AOA, Agenţi
economici

dezvoltării şcolii

Iulie 2017

CES

Responsabilizarea
personalului pentru
îmbunătăţirea serviciilor
şcolii

Note interne
Rapoarte

Oct 2016
Dec 2016
Martie 2017

Director

Comitetul de părinţi

Realizarea unui ghid de
lucru pentru orele de
consiliere
Identificarea nevoilor
educaţionale, precum şi
a punctelor tari şi slabe
ale elevilor
Indicatori de realizare

Minim 50 de fişe de lucru
anual

Ian 2017

Consilier educativ
Psihopedagog

Centrul Judeţean pentru
Asistenţă PsihoPedagogică

baze de date privind nevoile
educaţionale ale elevilor

Oct 2016

Diriginţi,
Psihopedagog

Modalităţi de evaluare

Fişe de monitorizare, rapoarte de evaluări internă şi externă, sondaje de opinii, chestionare, interviu, observare directă,
întâlniri de lucru,fişe de feedback, discuţii, fotografii, materiale audio-video, panouri, machete

100

50

Buget local

un ghid cu minimum 30 de fişe de lucru
puncte tari şi slabe pentru câte o clasă/nivel
10 modele de fişe diferenţiate
10 profesori să utilizeze planuri educaţionale individuale

PRIORITATEA 4: ARMONIZAREA SISTEMULUI TVET CU PIAŢA MUNCII, PE BAZĂ DE STUDII ŞI CERCETĂRI

Obiectiv: Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii
Ţinta: Dezvoltarea competenţelor profesionale şi eficientizarea instruirii prin laboratorul de specialitate şi prin practica comasată
Context: În judeţul Argeş s-a constatat existenţa unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta educaţională în cadrul
sistemului TVET, ceea ce determină un grad redus de integrare profesională a absolvenţilor.
Acţiuni pentru atingerea
Persoana/persoa
Sursa de
Rezultate aşteptate:
Termen
Parteneri:
Cost:
obiectivului:
ne responsabile
finanţare:
Statistici
semestrial
Director
ISJ, CLDPS
50
Buget local
Colectarea informaţiilor
despre anumite variabile de Baze de date
Un plan de şcolarizare în funcţie de
ordin social, economic,
cererea de pe piaţa muncii.
demografic
Monitorizarea utilizării
echipamentelor, resurselor
de învăţare a spaţiilor

Rapoarte
Fişe de observare

Popularizarea periodică a
realizărilor cadrelor
didactice şi ale elevilor

2 serii de pliante
Ministanduri

Chestionarea agenţilor
economici privind cererea
calificărilor necesare pe
piaţa muncii şi
prospectarea pieţei.
Informarea elevilor cu
privire la condiţiile cerute de
agenţii economici pentru
ocuparea locurilor de
muncă.
Analiza evoluţiei
absolvenţilor din anul

decembrie
2016
martie
2017
iunie 2017
semestrial

Director
Responsabili catedre

CA

Responsabili catedre
Responsabil CEAC

Mass media

50

Fonduri
proprii

Un sondaj realizat în rândul agenţilor
economici din judeţ

Oct 2016
Apr 2017

Director
Responsabil CEAC
Responsabili catedre
tehnice

Agenţi
economici
AJOFM

100

Buget local

Un studiu de caz în rândul elevilor din
clasele terminale, privind viziunea
asupra muncii

Apr 2017

Director
Diriginți clase
terminale

AJOFM
Agenţi
economici

100

Fonduri
proprii

75% dintre absolvenţi să fie integraţi pe
piaţa muncii, sau să continue studiile

Oct 2016

Director
Diriginţi

AJOFM
Agenţi

50

Fonduri
proprii

anterior
Indicatori de realizare

Modalităţi de evaluare

economici
3 agenţi economici chestionaţi privind nevoile de calificare a absolvenţilor
Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017
Un studiu de caz privind viziunea muncii
Organizarea unui ministant cu rezultate ale învățării
Fişe de monitorizare, rapoarte de evaluări internă şi externă, sondaje de opinii, chestionare, interviu, observare directă,
întâlniri de lucru,fişe de feedback, discuţii, fotografii, materiale audio-video, panouri, machete

PRIORITATEA: 5. ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ACTIVITATEA ŞCOLII

Obiectiv : Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii şi al elevilor
Ţinta: Susţinerea activităţii de îmbunătăţire a calităţii actului educaţional
Context: Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă. Pentru
realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajat spre folosirea metodelor
moderne de învăţare, spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri.
Sursa de
finanţare şi
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate:
Persoana/persoane
Termen
Parteneri:
Cost:
alte
atingerea obiectivului:
responsabile
resurse
necesare:
Realizarea barometrului
Liste de opinii
15.12.2016;
CEAC și Diriginții
50
Fonduri
Comitetul de părinţi
de opinii
15.03.2017;
claselor
Consiliul elevilor
proprii
15.06.20167
Evidența rezultatelor
Fișă evidență –
15.12.2016;
CEAC
50
şcolare pe ultimii 3 ani
promovare/an de studiu
15.03.2017;
Fonduri
Diriginții claselor
Fișă evidență – promovare 15.06.2017
proprii
bacalaureat/examen
certificare competențe
Încurajarea participării
Lucrari
15.12.2016;
Responsabili
cadrelor didactice la
master/doctorat/grad I
15.03.2017;
catedre
Universități
activitatea de cercetare
Adeverinte participări la
15.06.2017
ştiinţifică
activități de cercetare

Utilizarea procedurilor
speciale de evaluare şi de
înregistrare a rezultatelor
evaluării pentru grupurile
vulnerabile / în situaţie de
risc.
Participarea școlii cu
proiect în cadrul schemei
de granturi din cadrul
Proiectului privind
învățământul secundar
(Romania Secondary
Education Project ROSE).
Acţiuni de sprijin pentru
integrarea elevilor cu
cerinţe educaţionale
speciale şi a persoanelor
în situaţii de risc
educaţional

Procedură de evaluare și
de înregistrare a
rezultatelor evaluării pentru
grupurile

15.12.2016;
15.03.2017;
15.06.2017

CEAC

Grup țintă elevi
Activități desfășurate
Dotări

15.12.2016;
15.03.2017;
15.06.2017

CA

Indicatori de realizare

Opinii de la min. 10 elevi, 10 părinți, 10 cadre didactice, 15% dintre cadrele didactice participante la lucrări de
cercetare, fișe de înregistrare rezultate la clasa a IX a, a X a, a XI a, a XII a, rezultate pentru 50% dintre elevii
participanti la activități de proiect, dotări echipamente, planuri remediale la cel putin 4 discipine de studiu la
clasele a IX a - a XI a, 10% elevi în situații de risc educațional integrați
Fişe de monitorizare, rapoarte de evaluări internă şi externă, sondaje de opinii, chestionare, interviu, observare
directă, întâlniri de lucru, fişe de feedback, discuţii, fotografii, materiale audio-video, panouri, machete, fişe de
evidenţă

Modalităţi de evaluare

Diriginții claselor

Fonduri
grant

ISJ

Planuri remediale

15.12.2016;
15.03.2017;
15.06.2017

Responsabili
catedre

100

Fonduri
proprii

Psihologul școlii

