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1. CONTEXT 
 

1.1. FORMULAREA SCOPULUI/ MISIUNII ŞCOLII 
 

1.1.1. Viziunea unităţii 
Înţelegând nevoile unui tip de societate ai cărei oameni sunt interesaţi de comunicare şi de activare pe piaţa 

muncii de timpuriu, echipa managerială a Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici vine în întâmpinarea 

elevului cu o diversitate a domeniilor de pregătire profesională, corelată cu piaţa muncii, integrând elevul într-

un mediu şcolar democratic, prietenos şi deschis, întrucât modelul pe care îl propune Liceului Tehnologic,,Ion 

Creangă" este acela de ,,şcoală pentru fiecare’’, de ,,şcoală comunitară’’, respectiv, ,,şcoală a dezvoltării 

profesionale’’. 

1.1.2. Misiunea unităţii 
Misiunea Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici este aceea de a forma oameni cu minţi interogativ-

constructive capabili să formuleze ipoteze şi să dea soluţii durabile, să folosească, altfel spus, tehnologii 

comunicaţionale, devenite „extensii” ale simţurilor şi gândurilor noastre. Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" 

Curtici este o instituţie de învăţământ care asigură tinerilor competenţe în domeniul tehnologic, la nivel 

european. Misiunea noastră este să oferim un mediu de învăţare stimulativ, cu orientare tehnologică, care să 

maximizeze potenţialul individual şi să se asigure că absolvenţii săi pot face faţă provocărilor vieţii sociale şi 

economice.  

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă" continuă elementele de valoare ale unei tradiții de renume,  promovează o 

schimbare adaptată cerinţelor de integrare europeană,  o educaţie de calitate, eficientă,  bazată pe dezvoltarea 

personală şi socială a elevilor. Pentru aceasta şcoala educă toţi membrii săi să devina creativi, să se dezvolte în 

spiritul învăţării pe parcursul întregii vieţi, să facă faţă cu încredere provocărilor şi schimbărilor. 

 
 

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

(SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE ŞCOALĂ) 

 
 

1.2.1. Cadrul istoric  

Localitatea Curtici are o istorie pe care o derulam pe baza dovezilor arheologice descoperite întȃmplător, izolat, 

sau sistematic. In 1883, la comanda contelui Francisc Nadasdy, mare proprietar din zona, s-au facut sapaturi 

arheologice in Curtici,despre actul ȋn sine mentionand  istoricul Sandor Marki.                                                                                      

Așadar, începuturile vietii omenești în hotarele actualului Curtici, sunt confirmate arheologic prin materialele 

descoperite la Holumb, situat la 3 km sud de Curtici. Topila la 2 km de localitatea noastra spre Macea, și Cutoș, 

la km nord de oraș.   

1.2.2. Scurt istoric al şcolii 
 

Liceul Tehnologic ,,Ion Creangă’’ este sigurul liceu din orașul Curtici. 

Începuturile învățământului pe aceste meleaguri sunt consemnate în anul 1791 când învățător la Curtici era Ioan 

Selejanovici iar în anul 1793 George Popovici. In anul 1818 învățătorul Petru Ispravnic, originar din localitate, 

utilizează litere latine fiind printre primii care au introdus scrierea latină, în școală la început de secol XIX. 

Frecvența la școală, în secolul XIX, era destul de redusă, școala funcționând în trei localuri care aparțineau 
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bisericii. Cel mai vechi local ar fi fost pe strada Cloșca, al doilea pe aceeași stradă, iar al treilea în actuala casă 

parohială. Director al școlii era la mijlocul sec. XIX, Moise Mladin, iar în 1880 funcționa ca învățător Vasile 

Miron. 

În anul 1909 începe construcția clădirii de pe strada Horea nr. 2, terminată în 1910 și cuprindea patru 

săli de clasă la etaj, două săli de clasă la parter, o cancelarie, un muzeu și un apartament de locuit, destinat 

directorului. 

În 1922 este construita o nouă școala cuprinzând, la început, două săli de clasă și locuința pentru 

învățător, fiind destinate școlii primare de fete. În 1948 clădirea se mărește cu încă 6 săli de clasă și o 

cancelarie. La începutul sec. XX funcționau ca învățători Florian Cioară și Elvira Cioară. În anii următori, 

școala primară a funcționat alături de una gimnazială și un local al confesiunii evreiești. 

Începând cu anul 1918 pana în anul 2004 denumirile școlii fiind următoarele: 

- 1918 Școala de băieți si fete 

- 1945 Școala de 7 ani nr. 1 

- 1960 Școala Medie nr.1 

- 1965 Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

- 1975 Școala Generală Nr. 1 

- 1991 Grup Şcolar „Ion Creangă” Curtici 

- 1998 Liceul Teoretic „Ion Creangă” 

- 2001 Grup Şcolar „Ion Creangă” Curtici 

- 2012 - prezent Liceul Tehnologic „Ion Creangă” 

 Informații privind resursele umane 

În anul școlar 2018-2019 au fost înscriși 570 elevi la cursurile de zi cu vârste cuprinse între 6-18  ani, după cum 

urmează 

Învățământ primar - 210 elevi / 10 clase 

Învățământ gimnazial - 169 elevi / 8 clase 

Învățământ liceal – ruta directă : 166 elevi /  7 clase 

Învățământ liceal – seral : - 

Învățământ profesional:  - 

Învățământ frecvență redusă: 25 elevi/ 1 clasă 

 

Total nr. de elevi:      570                                   

Structura planului actual de școlarizare o regăsim în ANEXA 1. 

Efectivele de elevi pe clase  respectă normativele în vigoare: 

- Primar:             21,00 elevi /clasă 

- Gimnazial:  21,12 elevi / clasă 

- Liceu :                   23,71  elevi /  clasă 

- Profesional                      - elevi/ clasă 
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- Frecvenţa redusă 25,00  elevi /  clasă 

- La nivelul școlii:   22,70  elevi / clasă 

- Mediul de proveniență al elevilor este în proporție de peste 84,48% cel urban. Structura 

efectivelor de elevi din școală, în funcție de mediu de proveniență și alte situații  este 

prezentată în tabelul de mai jos. 

 

 

-  

- Numărul elevilor care beneficiază de ajutoare: 

- Burse: 1 în cadrul programul  ,,Bani de liceu”, 7 burse sociale, 171 burse de merit/ 

performanță. 

- Limbi străine studiate în școala noastră sunt: Engleza, Franceza şi Spaniolă. 

- În anul școlar 2018-2019  pentru clasa a IX-a au fost înscriși un număr de 54 elevi.  

Distribuția pe profiluri este prezentată mai jos. 

- Distribuția elevilor la clasa a IX-a  Liceu 

 

Profil Nr. Elevi 

 

Tehnologic 30 

Teoretic 24 

Total elevi 54 

 

1.2.3. Oferta educaţională 

                  Specializările oferite de şcoala noastră au fost alese în urma sondajelor făcute pe piaţa muncii (vezi 

ANEXA 2) şi ca urmare a dicuţiilor cu diverşi agenţi economici colaboratori şi acoperă  nivelurile de calificare 

1, 2, 3 ,  formele de desfăşurare a instruirii fiind:  

a. Nivel primar: 2 clase pregătitoare, 2 clase I, 2 clase a II-a, 2 clase a III-a, 2 clase a IV-a. 

b. Nivel gimnazial: 2 clase a V-a, 2 clase a VI-a, 2 clase a VII-a, 2 clase a VIII-a. 

c. Nivel liceal 

 Filiera tehnologică 

Profil servicii 

1. Domeniul economic 

Calificarea T.A.E. (tehnician în activităţi economice)-3 clase (a IX-a B-zi, a XI-a B-zi, a XII-a A-

zi) 

 

 Filiera teoretică 

Profil real 

Specializarea :  Științe al naturii-zi-2 clase (a IX-a A, a X-a B) 

mediu urban mediu rural navetiști 

84,48% 15,52% 15,52% 
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   Științe al naturii-F.R.-1 clase ( a XIII-a C) 

   Filologie – zi – 2 clase (a X-a A, a XI-a A) 

Numărul de clase pentru fiecare dintre aceste calificări este detaliat în ANEXA 2. 
 

1.2.4.Programe de colaborare locală şi regională 

                O componentă de bază a managementului unităţii şcolare este găsirea de parteneri şi sponsori, care ne 

permit să desfăşurăm activităţi de instruire practică în condiţii optime. Astfel, Liceul Liceului Tehnologic,,Ion 

Creangă" Curtici la nivel local, colaborează cu categorii de parteneri: agenţi economici, instituţii, ONG-uri etc. 

Lista partenerilor noştri este detaliată în ANEXA 3. 

                                                  

1.3. MENŢIONAREA SUCCESELOR OBŢINUTE 

PE PARCURSUL ULTIMULUI AN ŞCOLAR 
 

1.3.1. Realizările anului şcolar trecut 

În anul şcolar 2018-2019, s-au obţinut o serie de premii şi menţiuni la concursurile şcolare la cultură 

tehnică, la cultură generală, precum şi  la activităţile cultural-artistice și sportive. Sunt prezentate reuşitele 

elevilor noştri în ANEXA 4. 

Pentru îmbunătăţirea performanţei şcolare şi pentru a asigura condiţii optime de instruire teoretică şi 

practică elevilor, realizările anului şcolar 2017-2018 au continuat şi în anul şcolar trecut (2018-2019), 

materializându-se în  noi proiecte cu  colaboratori locali, în vederea dezvoltării şi dotării şcolii. 

1.3.2. Formarea continuă a personalului didactic 

                  Personalul școlii este format din  39 cadre didactice (din care 32 femei), 4 didactic auxiliar (din care 

3 femei) și 4 personal nedidactic (din care 3 femei). Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100% ,  

titulari (29 titulari, din care 2 detaşaţi), 7 suplinitori și 3 cadre didactice încadrate la plata cu ora. Gradul de 

acoperire a posturilor existente conform normativelor este de 100  % (ANEXA 5). 

Întreg personalul didactic este implicat în activităţi  de formare continuă, parcurgând în paralel cu 

obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodică.  Distribuţia pe grade didactice este 

prezentată în ANEXA 6. 

Şcoala are un personal didactic format din 29 de cadre didactice titulare, dintre care  17 sunt cadre 

titulare la nivel liceal, 3 cadre titulare la nivel gimnazial, 9 cadre titulare la nivel primar; sunt in total 10 

suplinitori-cadre calificate, dintre care 9 la nivel liceal şi 1 la nivel primar. De asemenea, personalul didactic 

auxiliar este în număr de 4, iar cel nedidactic, în număr de 4. Cadrele didactice au participat la cursuri de 

perfecţionare, formare continuă şi la programe de cooperare europeană în educaţie. În permanenţă, au fost 

gestionate ofertele C.C.D. şi cererile de formare a cadrelor didactice din unitatea noastră (vezi ANEXA 7). 
 

1.4. CONTEXTUL NAŢIONAL 

Integrarea României în Uniunea Europeană are efecte semnificative asupra ocupării forţei de muncă şi, 

implicit, asupra educaţiei şi formării profesionale, ca parte a educaţiei. Prin urmare, în prezent, o nouă lege a 

educaţiei a schimbat centrul de greutate către un învăţământ centrat pe elev. Totodată, noul cadru legislativ, 

schimbarea sistemului de finanţare, modificarea planurilor cadru şi a programelor de studiu, restrângerea 

numărului de manuale alternative, o orientare a învăţământului pe ideea de competenţă au condus, la nivel 

naţional, către o serie de  priorităţi, precizate în capitolul 1.5. 
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1.5. OBIECTIVELE ŞI PRIORITĂŢILE 

LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL 

 

Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici este situat la 15 km de Arad într-o aflată zonă în plin proces de 

restructurare şi cu potenţial ridicat de dezvoltare economică în domeniul industrial, agricol şi comercial. 

Contextul spaţiului economico-social care influenţează în perspectivă oferta educaţională a şcolii este: 

- relativă creştere a numărului de persoane angajate în microîntreprinderi şi IMM-uri; 

- rata şomajului  de 3,7% în luna iulie a anului 2019; 

- funcţionarea unor întreprinderi cu capital privat în Zona Liberă Curtici - Arad 

- alinierea la standardele europene privind calitatea în condiţiile integrării la UE. 

Priorităţile de intervenţie pentru o bună dezvoltare instituţională identificate la nivelul Regiunii Vest cu 

particularizare pe judeţul Arad, sunt: 

 

Obiectivul general 

Creşterea calităţii educaţiei şi formării continue prin TVET şi dezvoltarea ofertei  educaţionale pentru 

adulţi 

 

Priorităţi 

1. Dezvoltarea capacității de management în învățământul profesional și tehnic 

2. Creșterea adaptabilității ofertei educaționale la cerințele pieței muncii 

3. Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătățirea calității în TVET) 

4. Îmbunătățirea serviciilor de consiliere și orientare profesională pentru elevi și adulți 

5. Creșterea calității procesului educațional în TVET prin realizarea de proiecte pentru dezvoltarea 

profesionala a resurselor umane 

6. Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile si combaterea excluziunii sociale 

Strategia locală  de dezvoltare a IPT în  perioada 2016-2020 are următoarele obiective: 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea structurii ÎPT în concordanţă cu dinamica unei societăţi 

bazate pe cunoaştere, cu tendinţele dezvoltării socio-economice din judeţul Arad 

Obiectiv 1: Adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare profesională iniţială, la cerinţele pieţei muncii şi a 

opţiunilor elevilor. 

Obiectiv 2: Creşterea ponderii populaţiei cu grad ridicat de calificare prin programe de formare profesională 

continuă.  

Obiectiv 3: Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială. 

Obiectiv 4: Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare. 

Obiectiv 5: Dezvoltarea infrastructurii unităţilor şcolare IPT, în vederea asigurării calităţii în formare. 
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2. ANALIZA NEVOILOR 
 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

2.1.1.Profil  demografic 

În urma analizei P.L.A.I., conform ISN 2008, rezultă că: 

 Populaţia şcolară a judeţului Arad reprezintă 24,10 % din populaţia totală; 

  Populaţia cu pregătire superioară este concentrată în zona de polarizare a localităţilor urbane şi dispersat 

în mediul rural. Zona de Vest are cel mai mare procent de persoane cu studii liceale absolvite.  

 Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul liceal şi profesional a urmat o curbă ascendentă până în 2005, 

când a atins valoarea maximă de 37206, după care valoarea a început să scadă, iar în 2019 se presupune 

că va ajunge la 11.719 ceea ce va determina reducerea numărului de clase din planul de şcolarizare. 

 
Unitati de 

învăţământ 
Elevi şi studenţi 

Total 101 34.135 

Grădiniţe 55 4.323 

Şcoli primare, gimnaz. 23 18.049 

Şcoli profesionale şi ucenici 1 2.343 

Licee 22 9.376 

 

2.1.2. Profilul economic 

Plecând de la  analiza P.L.A.I., rezultă că: 

Din punct de vedere al indicatorilor economici, se constată uşoare creşteri în industria alimentară, 

turism, comerţ etc., odată cu creşterea profitului înregistrat de societăţi şi de productivitate.  

Contextul actual şi de viitor apropiat indica necesitate  orientarii învăţământului, atât la nivel naţional cât 

şi la nivel local, catre o viziune realistă asupra dimensionarii ofertei educaţionale din punctul de vedere al 

perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare .  

Flexibilitatea ofertei educaționale determină performanţa şcolii noastre în atragerea populaţiei şcolare, 

inclusiv din mediul rural, fiind mereu deschisi către introducerea de noi specializări, adaptate cerinţelor actuale 

ale pieţii muncii (exemplu: Servicii –Tehnician în activități de secretariat, Bucătar, Banqueting). 

  Din analiza populaţiei şcolare prezente rezultă că absolvenţii de gimnaziu care optează pentru Liceului 

Tehnologic ,,Ion Creangă" Curtici” provin din localitățile vecine şi din localitate, datorită calificărilor care 

corespund cerintelor de pe piata muncii și aspiraţiilor acestora. 

2.1.3. Piaţa muncii 

Prospectând piaţa forţei de muncă, analizând rapoartele A.J.O.F.M. şi tendinţele de dezvoltare  a 

judeţului Arad până în 2019, s-a constatat că numărul locurilor de muncă în domeniul serviciilor, faţă de 

celelalte domenii, se gaseste intr-o usoara creștere,  

Totodata, ținând cont de raportul şomaj-număr de angajaţi pentru perioada 2016-2020 a rezultat ca: 

balanţa locuri de muncă-şomeri este în continuare deficitară în majoritatea judeţelor. Profilul tehnic a înregistrat  

creşteri la numărul de şomeri în special proaspăt absolvenţi şi uşoare scăderi ale locurilor muncă vacante. 

Aceasta a determinat ca proiectul planului de şcolarizare sa fie adaptat noilor cerintede pe piața muncii: 
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 au fost propuse în perspectivă, în funcție de cerințele locale ale pieței muncii, clase din domeniul  

activităţilor economice,  specializarea științe al naturii pentru învățământul de zi ; activități de turism 

pentru învățământul profesional și științe al naturii pentru frecvență redusă. 

 Specificăm că mare parte dintre absolvenţii noştri au fost angajaţi în societăţile cu care şcoala a încheiat 

contracte de colaborare şi parteneriate, având în vedere faptul că elevii şi-au desăvârşit abilităţi 

specifice, dovedind competenţe conform Standardelor de Pregătire Profesională. 

Analizând datele oferite de AJOFM Arad cu privire la dinamica locurilor de muncă pe domeniile de 

formare, pentru  perioada de perspectivă 2016-2020, se constată o creştere a ofertelor pentru anumite  

specializări.  

2.1.4. Coordonata educaţie şi formare 

 Plecȃnd de la obiectivele  învăţământului contemporan care vizează: 

 creşterea calităţii actului educaţional ca bază a succesului inserţiei socio-profesionale a 

absolvenţilor; 

 corelarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă la nivel local, 

regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi formare ale elevilor.   

 asigurarea şanselor în continuarea studiilor prin învăţământ seral, frecvenţă redusă şi şcoală 

postliceală; 

 asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă europeană. La 

nivelul Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici s-a realizat prin sondaj organizat în colaborare cu 

școlile din localitatile vecine), din care rezultă că aproximativ 50% din numărul total al  

absolvenţilor  de clasa a VIII-a optează pentru specializările oferite de şcoala noastră. 

Învăţământul pentru servicii acoperă un procent de 11,5% din planul de şcolarizare al anului 2018-2019. Se 

prevede o creştere a şcolarizării pentru servicii la 15,38 % până în anul 2020. Până în 2020, ponderea nivelului 

3 de calificare va ajunge la 75 %. 

2.1.5. Rata de abandon şcolar 

Se constată că, de la an la an, rata abandonului şcolar creşte, inclusiv în judeţul Arad. 

 În cadrul Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici, abandonul şcolar reprezintă o componentă asupra 

căreia conducerea şcolii, Consiliul de Administraţie şi întreg colectivul de cadre didactice îşi îndreaptă atenţia 

pentru reducerea la minimum a numărului de copii care, din diverse motive (financiare, familii dezorganizate, 

lipsa interesului), recurg la întreruperea procesului instructiv-educativ. În acest scop C.E.A.C. a realizat o 

procedura prin care se încearcă reducerea absenteismului la populația școlară din școala noastră.  

În anul şcolar 2018-2019, s-a reuşit ca un procent de 30% din numărul copiilor care au încercat să 

recurgă la abandon şcolar, au fost determinaţi să-şi continue studiile. 

2.1.6. Cererea de competenţe 

RATA DE OBŢINERE A CALIFICĂRILOR LA FINALUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI TEHNIC  

 Din analiza numărului elevilor înscrişi la liceul tehnologic şi numărul celor care au absolvit  o formă de 

învăţământ tehnologic, în ultimii trei ani rezultă o creştere a ratei de calificare la absolvenţii de liceu. Rezultă 

că, în judeţul Arad, ceea ce prezintă interes pentru populaţia şcolară este liceul tehnologic ce asigură nivelul 2 

și 3 de calificare. 

SPECIALIZĂRI NOI ADOPTATE ÎN LICEELE TEHNOLOGICE DIN JUDEŢUL ARAD 
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Din consultarea şcolilor reprezentative din învăţământul tehnic profesional, se constată că la nivelul 

tuturor celor opt zone ocupaţionale, se au în vedere tendinţele dezvoltării economice identificate la nivel 

regional. Sub aspectul specializărilor s-a constatat o deschidere a şcolilor către calificări, cum ar fi: tehnician 

ecolog şi protecţia calităţii mediului ,tehnician hidro-meteorolog, tehnician analize produse alimentare, lucrător 

poligraf, tehnician proiectant CAD, tehnician mecatronist , tehnician operator procesare text imagine, tehnician 

operator tehnică de calcul. 

Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici s-a orientat către specializările: tehnician în activitati 

economice, tehnician în activități de turism, tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, mecanic auto. 

2.1.7. Concluzii generale reliefate din analizele incluse în P.R.A.I., P.L.A.I. 

    Principalele probleme şi obiective ale regiunii şi ale judeţului pot fi rezumate astfel: 

 creşterea flexibilităţii sistemului TVET în regiunea de vest; 

 asigurarea şanselor egale în formarea profesională între mediul urban şi rural în regiunea de vest; 

 dezvoltarea parteneriatului dintre grupurile şcolare şi agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării 

profesionale; 

 asigurarea calităţii în sistemul TVET în regiunea de vest; 

 îmbunătăţirea accesului la informare referitor la sistemul TVET; 

 sprijin pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională; 

 creşterea până în 2020 cu 19% a numărului de absolvenţi de nivelul 3 din mediul rural, promovând cu 

prioritate calificări din domeniul servicii şi comerţ şi operatori specialişti, maşini şi utilaje agricole; 

 dezvoltarea ofertei de formare cu programe de formare continuă la cererea pieţei şi angajaţilor pentru 

reducerea presiunii generate de populaţia neocupată aparţinând unor categorii dezavantajate si  

consolidarea structurii de formare profesională în judeţul Arad, în contextul concurenţial al formării 

profesionale în spaţiul european. 

 Prin urmare, şcolile eligibile în cadrul programelor  PHARE au stabilit un pachet de măsuri 

organizatorice care să asigure calitatea: 

 încheierea de parteneriate şcoală – comunitate, şcoală – agenţi economici, şcoală – parteneri sociali; 

 diversificarea ofertei de curriculum opţional care a permis definirea identităţii şcolilor şi promovarea 

competitivităţii în rândul acestora; 

 optimizarea planurilor de învăţământ, cu precădere a celui tehnic; 

 adaptarea planului de şcolarizare la piaţa forţei de muncă; 

 elaborarea programelor de reconversie profesională şi formare continuă a adulţilor (postliceală, frecvenţă 

redusă, CISCO) pe baza unor prognoze referitoare la transformările structurale care se produc; 

 creşterea numărului de elevi care beneficiază de sprijin material. 

 Analizând graficele  şi statisticile elaborate de către comisiile de experţi care au întocmit Programul 

Regional de Acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic (2016–2020) şi sesizând 

discrepanţele mari în repartizarea dotărilor pe domenii (ex. industrie-servicii) în judeţul Arad, putem afirma că 

nevoile de competenţe previzionate pentru piaţa muncii la nivel local pentru domeniul Servicii certifică 

adaptarea ofertei noastre educaţionale astfel încât aceasta să răspundă aşteptărilor şi necesităţilor factorilor 

interesaţi, partenerilor actuali şi potenţiali. Pentru realizarea acestor obiective se prevede pregătirea în cadrul 

școlii noastre unor tehnicieni în activități de turism și alimentație publică.. 

 Scopurile educaţionale ale Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici sunt formulate în conformitate cu 

priorităţile regionale şi locale regăsite în formă manifestă în cerinţele şi nevoile economiei, pieţei muncii şi ale 

elevilor. 
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 Pentru a determina o informare corectă legată de factorii interesaţi şi aşteptările lor (parteneri economici, 

angajatori, directori şi diriginţi din şcolile generale din zona Arad, AJOFM, ISJ, CLD, Primăria Curtici, 

parteneri educaţionali, elevi şi părinţi), Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici aplică în mod constant 

chestionare care cuprind întrebări cu privire la orientarea şcolară şi profesională şi organizează consultaţii în 

care implică activ reprezentanţi ai acestora (Parteneri consultaţi:parteneri economici, părinţi ai elevilor 

şcolii,  directori şi  diriginţi din şcolile generale din jud. Arad, AJOFM, ISJ, CCD, Primăria Curtici, 

Centrul de Zi, parteneri educaţionali, ONG-Alternativa curticeană, Asociația Pro-Prietenia) 
 În urma aplicării chestionarelor şi desfăşurării interviurilor şi discuţiilor s-a stabilit o listă de aprecieri şi 

aşteptări ,care au fost comune tuturor partenerilor. S-a constatat încrederea tuturor partenerilor în capacitatea 

Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici de a oferi elevilor trasee, oportunităţi şi formare de calitate care să 

asigure tinerilor continuarea studiilor într-o treaptă superioară de învăţământ (inclusiv universitar) şi/sau 

integrare socio-profesională imediată după terminarea şcolii (100% dintre părinţi au bifat una sau ambele 

oportunităţi).     

 Analiza mediului extern şi autoevaluarea şcolii a condus la formularea unor concluzii clare, conform 

cărora priorităţile în dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic, identificate la nivel regional (PRAI ) şi 

local ( PLAI ), au constituit ţinte strategice pentru şcoala noastră, necesitând  asigurarea premiselor pentru 

dezvoltarea continuă. Au fost identificate noi  priorităţi ale şcolii pentru perioada următoare ( 2016-2020), care 

necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii. 

2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN 

Implementarea Reformei învăţământului a determinat adăugarea unor componente noi culturii organizaţionale, 

însumate în obiective pe termen lung : 

  gândirea strategică pe termen considerat ; 

  considerarea tendinţelor de dezvoltare economică a zonei ; 

  investigarea aspiraţiilor tinerei generaţii ; 

  armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local şi cu opţionalele şcolii ; 

 calitatea ofertei educaţionale şi funcţia ei educativă ; 

   dezvoltarea parteneriatelor cu grupurile de interes ; 

 ameliorarea climatului din şcoală  

   atragerea de resurse financiare, altele decât cele de la buget - un pas spre autonomia şcolii ; 

   formarea continuă a personalului didactic ; 

  atragerea grupurilor de interes în managementul şcolii; 

  sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor; 

  aplicarea strategiilor moderne de învăţare, cu principiul fundamental al învăţării centrate pe elev; 

  egalizarea şanselor de învăţare şi educaţie; 

  utilizarea variantelor moderne de evaluare şi mai ales a autoevaluării, înlocuirea notelor cu descriptori 

de performanţă. 

 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

Cerinţele progresului tehnico-economic şi condiţiile concurenţei pe piaţa muncii impun desfăşurarea 

unui proces de învăţământ de calitate, care să asigure elevilor cultura generală şi de specialitate pe fondul căreia 
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să se dezvolte inteligenţa generală şi  tehnică şi  să se formeze calificări temeinice pentru specializarea aleasă. 

Priorităţile liceului nostru în ceea ce priveşte procesul de învăţământ sunt: 

 învăţarea centrată pe elev: Toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a 

promova şi a încuraja ICE. Rolul profesorului în şcoala noastră este de a coordona învăţarea de a-i 

învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă. Elevul este îndrumat să-şi identifice punctele forte şi 

dificultăţile şi să-şi planifice învăţatul, să fie deci responsabil de propria lui educaţie.  

Profesorii Liceului Tehnologic “Ion Creangă” Curtici au urmat diverse cursuri de formare continuă în 

cadrul programului “Pașaport pentru catedră”, în vederea dezvoltării metodelor moderne de predare-

învățare, pentru a dezvolta permanent modalităţi eficiente de a oferi feedback pozitiv elevilor în aşa fel 

încât să le menţină motivaţia pentru învăţare. 

 modernizarea actului educaţional, ca rezultat al utilizării constante a metodelor activ-participative în 

cadrul procesului de predare-învăţare; se poate aprecia că modernitatea este rezultatul integrării optime 

a metodelor activ-participative în procesul de învăţământ, a folosirii unei game variate de strategii 

didactice în funcţie de stilul de învăţare al fiecărui elev şi de principiul egalităţii şanselor educaţionale.  

→Desfăşurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic în vederea derulării de programe de învăţare 

de calitate:  

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

dificultate; 

 elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor de bune 

practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare 

 utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ, formativ şi diversificarea metodelor didactice; 

 aplicarea şi interpretarea unui chestionar de evaluare a cadrelor didactice şi a unităţii şcolare de către 

elevii liceului nostru (pe un eşantion de 200 de elevi, selectaţi din fiecare nivel şcolar), cu rezultate ce au 

evidenţiat faptul că: 78 % dintre elevi văd procesul instructiv-educativ ca fiind unul modern şi de calitate 

(14% au acordat calificativul „excelent”, 25% calificativul „foarte bine” şi 39% calificativul „bine”) ,iar 

profesorii desfăşoară activităţi didactice de calitate. 

→ Elaborarea şi derularea de programede învăţare formativă  

 lărgirea domeniului educaţional prin derularea de activităţi cu caracter educativ care vizează:  

o formarea spiritului civic şi voluntar;  

-“Let`s do it Romania” , “Săptămâna legumelor”, “Shoe box”, “Îngeri pentru cei sărmani” 

o prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc;  

- “Alcoolul nu te face mare” 

- “Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România”  

- Prevenirea consumului de droguri şi etnobotanice -Proiect derulat de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Arad,  în parteneriat cu Poliția Orașului Curtici. Participare a reprezentanţilor 

instituţiilor din proiect la 2 ore. 

- Foloseste internetul cu grijă-.traficul de minori are feţe ascunse! 

o informarea privind integrarea europeană;  

o lărgirea orizonturilor culturale (vizite, excursii, vizionări spectacole, sesiuni de referate şi 

comunicări,etc.): 

- Ziua limbilor străine 

- Ziua francofoniei 

- Ziua hispanității 
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- Excursii tematice: Cluj, Turda, Predeal, Deva, Maramureșul istoric. 

- “Mihai Eminescu , o bibliografie interioară”-15  ianuarie –program cultural-artistic organizat de 

catedra de Limba şi Literatura  română 

o dezvoltarea spiritului competiţional prin competiţii sportive şi concursuri inter-licee, concursuri de 

creaţie;  

- campionat de:  fotbal , handbal, tenis de masă; 

o 4 proiecte cu caracter ecologic şi ecocivic(Stop poluaării,Micii ecologiști,În timp ce pămȃntul se 

învȃrte,Învățăm să reciclăm);  

 

 îmbunătăţirea predării, învăţării şi rezultatelor prin revizuirea programelor pentru disciplinele opţionale, 

ţinând cont de evoluţia tehnicii. Pentru CDŞ, sunt alese cursurile agreate de elevi, în concordanţă cu 

cerinţele agenţilor economici parteneri şi comunităţii locale. (vezi ANEXA 8). 

- 22 programe CDŞ  2018-2019 

- Chestionare aplicate elevilor de clasa a IX-a la înscriere şi, pe fiecare nivel, la sfârşitul anului 

şcolar 

- fişele de opţiuni pentru CDŞ 

 prin chestionarele aplicate elevilor, opţiunile pentru CDŞ şi prin consultarea Consiliului Elevilor se ţine 

cont de sugestiile şi propunerile elevilor: implicarea elevilor în proiectul de marketing educaţional (3 

firme de exercițiu). 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

 Astăzi, Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici îşi desfăşoară activitatea în 2 corpuri de clădire cu 22 

săli de clasă din care 1 de informatică cu câte 28 de calculatoare conectate la Internet. Şcoala dispune de 

cabinet medical, bibliotecă, CDI, sală de sport. 

 În cursul anului şcolar 2018-2019, şcoala funcţionează cu 570 elevi, 10 clase învăţământ primar, 

(din care 2 sunt clase pregătitoare) 8 învăţământ gimnazial, 7 clase liceu (ruta directă) şi 1 clasă liceu cu 

frecvență redusă.  

 Dezvoltarea bazei materiale a centrelor de resurse ale ariilor curriculare presupune: dotarea cu  

calculatoare şi copiatoare multifuncţionale, cu materiale şi instrumente didactice, în vederea desfăşurării 

eficiente a pregătirii profesionale (platforme, planşe, panouri, expoziţii, machete, lecţii demonstative-

exemple de bună practică, suporturi audio-vizuale, film deocumentar); 

 Realizarea de proiecte educaţionale cu elevii anilor terminali şi a celor cu posibilităţi deosebite, care au 

fost introduse ca material didactic pentru laboratoare. 

Adaptarea bazei didactico-materiale în scopul utilizării acesteia în funcţie de nevoile manifestate de 

elevi 

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

dificultate; 

 utilizarea fondurilor extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură necesare în 

laboratoare şi ateliere; 

 elaborarea de proiecte în vederea accesării fondurilor oferite de către Comunitatea Europeană pentru 

dezvoltarea bazei materiale care să asigure dobândirea de competenţe şi abilităţi practice de către elevi; 

 utilizarea eficienta a video-proiectorului şi a reţelei de calculatoare a liceului în vederea desfăşurării unui 

proces instructiv-educativ de calitate; 
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 suplimentarea laboratoarelor şi a atelierelor de specialitate cu echipamente specifice pentru obţinerea 

performanţelor, conform standardelor. 

 

2.2.3. Rezultatele  elevilor 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Implicarea elevilor în obţinerea feed-back-ului şi evaluarea propriului progres şcolar 

 elaborarea, aplicarea şi centralizarea-valorificarea unui chestionar complex de evaluare a şcolii aplicat 

pe un eşantion reprezentativ ( 20 clase monitorizate - aprox. 500 de elevi și părinți) privind diverse 

aspecte ale procesului instructiv-educativ: modernitatea şi calitatea procesului instructiv-educativ, 

dotare, atitudinea şcolii faţă de elevi şi faţă de părinţi, eficienţa evaluării, etc.; 

 elaborarea şi completarea periodică a unei fişe de observare a progresului şcolar care a devenit un 

instrument eficient de evaluare, autoevaluare şi stabilire a punctelor tari şi a celor slabe în parcursul 

şcolar al elevului pe discipline; 

 eficientizarea metodelor şi instrumentelor moderne de învăţare prin folosirea în evaluarea formativă a 

procedurilor de autoevaluare, autoapreciere şi automotivare, în rândul elevilor; 

 organizarea de pretestări interne la disciplinele cuprinse în examenele finale (română, matematică, 

disciplinele de specialitate) şi a pretestărilor  oficiale, în urma cărora s-au desfăşurat activităţi de 

feedback şi îmbunătăţire a parcursului şcolar; 

 elaborarea şi implementarea graficului şi a programelor (inclusiv a planificărilor) orelor de consultaţii 

ale profesorilor de cultură generală şi de specialitate pentru examenul de sfârşit de ciclu şi pentru elevii 

cuprinşi în programe individualizate; 

 elaborarea şi implementarea graficului orelor de consultaţii ale îndrumătorilor de proiect pentru clasele a 

XI-a, an de completare şi a XII-a, liceu tehnologic în vederea susţinerii proiectelor de atestare a 

competenţelor profesionale. 

Elaborarea şi implementarea programelor de îmbunătăţire şi valorificare a nivelului de pregătire 

şcolară 

 - diagnosticarea, în urma feedback-ului permanent realizat prin diverse metode (chestionare, evaluare 

iniţială, sumativă, portofoliu, autoevaluare), a nivelului de pregătire şcolară şi profesională a elevilor cuprinşi în 

programele de învăţare propuse de şcoală; 

 - elaborarea şi implementarea unor programe de îmbunătăţire pentru elevii ce înregistrează un nivel 

scăzut al performanţelor sau în pregătirea de bază sau de specialitate din motive obiective sau subiective 

(corigenţi, nivel scăzut de adaptare, nivel scăzut al motivaţiei şcolare, probleme de sănătate, probleme familiale, 

naveta etc)-(vezi ANEXA 9). 

 - elaborarea şi implementarea unor programe de valorificare a potenţialului ridicat pentru elevii ce 

înregistrează rezultate foarte bune în diverse programe de învăţare propuse în şcoală (pregătire intensivă pentru 

olimpiade la disciplinele de cultura generală şi la cele tehnice, constituirea cercului de electronică, a cenaclului 

de literatură, club de lectură, clubului de-bate, funcţionarea unui club de teatru, a unui club sportiv, a unui cerc 

de informatică şi de fizică, etc.); 

Încurajarea elevilor în asumarea responsabilităţii pentru propriul progres, succes şi certificare şcolară 

  Din analiza situaţiei la învăţătură din anul şcolar 2018-2019, reies următoarele concluzii: 

 procentul de promovabilitate la sfârşit de an şcolar, pe ani şi niveluri de studiu, se situează la valoarea de 

100,00%: din 570 de elevi, 570 au fost declaraţi promovaţi;  
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 elevii cu situaţii şcolare neîncheiate sunt în număr foarte mic, ceea ce denotă preocupare din partea 

acestora, seriozitate şi responsabilitate pentru actul didactic; 

 procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat este de 75,00% în anul şcolar 2018 –  2019, 

dintru-un număr de 20 elevi înscrişi, reuşind 15 de elevi; 

 în ce priveşte inserţia socio-profesională a absolvenţilor promoţia 2019, putem spune că, dintr-un număr 

de 20 de absolvenţi, 15 sunt studenţi şi cursanţi în şcoli postliceale, încadraţi pe piaţa muncii 18( din 

care 10 într-un domeniu conex specializării în care s-au pregătit în şcoală), înscrişi în evidenţele AJOFM  

7  şi alte situaţii 0;.  

 100% din elevii de clasa a XII-a liceu, înscrişi la examenul de certificare a competenţelor  profesionale, 

au promovat acest examen; 

 popularizarea şi recompensarea rezultatelor la olimpiadele şi concursurile şcolare; 

 

Premii obtinute: 

→ competiţiile sportive judeţene: 29 premii 

→ premiile la Olimpiada judeţeană de  limba romȃna,Olimpele cunoașterii,                                                             

+/-Poezie,Biologie,Fizica,(vezi ANEXA 4) 

 popularizarea şi recompensarea rezultatelor obţinute în activităţile extraşcolare. 

2.2.4. Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor 

 Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

→ Atragerea elevilor de clasa a VIII-a şi realizarea planului de şcolarizare propus: 

 elaborarea ofertei educaţionale ţinând cont de concluziile din Planul Regional de Acţiune pentru 

Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi Profesional şi Planul Local de Acţiune; (vezi ANEXA 2) 

 derularea unui program de marketing educational,s-a desfăşurat în următoarele etape:  

 18.02.2019 - „Ziua porţilor deschise”-, prezentări ale ofertei educaţionale în şcolile gimnaziale-

target), având ca beneficiari direcţi 2 şcoli generale din mediul rural şi un număr estimativ de 

150 de elevi de clasa a VIII-a din localitățile învecinate; 

 Participarea la Târgul Edu 2-Job desfăşurat la Expo Arad în luna mai 2019; 

→ Oferirea de sprijin, consiliere şi orientare vocaţională 

 prin programele educative, cele de consiliere şi orientare şcolară şi profesională, 92% din elevii liceului 

au primit sprijin pentru căutarea, înţelegerea şi asimilarea de informaţii (accesul la programele educative 

desfăşurate în şcoală şi în afara ei, informaţii pe diverse teme şi probleme ridicate de elevi, informaţii 

OSP) conform nevoilor lor.  

 derularea activităţilor educative ale unităţii şcolare,desfăşurate conform obiectivelor stabilite prin Planul 

Managerial Educativ şi cel al Comisiei Diriginţilor, în funcţie de direcţiile educative sugerate de către 

inspectorul de specialitate, dar şi de problemele specifice şcolii;   

 monitorizarea periodică a conţinutului documentaţiei pentru orele de consiliere şi orientare, cât şi a 

activităţilor educative derulate în aceste ore prin asistenţe realizate de consilierul cu programe şi proiecte 

educative şi şeful Comisiei diriginţilor; 

 iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative extracurriculare ce vin în completarea  

activităţilor desfăşurate  în  cadrul ariei curriculare „Consiliere şi orientare”,  conforme cu Planul 

Managerial Educativ 2018-2019; 

 derularea programului de consiliere şi orientare şcolară şi profesională „ANGAJARE VIRTUALĂ PE 

PIAŢA MUNCII” (activităţi de cabinet în care au fost aplicate teste OSP, s-au consultat profilele  
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ocupaţionale şi s-au purtat discuţii pe linia OSP; popularizarea prin afişe publicitare a activităţilor OSP; 

activităţi desfăşurate în colaborare cu A.J.O.F.M (1), Universitatea,, Aurel Vlaicu''din  Arad (1), 

Universitatea de Vest,,Vasile Goldis`' Arad (1), Universitatea de Vest din Timișoara (1), Oficiul de 

informare-recrutare Arad pentru instituţiile învăţământ MAPN (1) , distribuirea de pliante informative 

privind oferta instituţiilor şcolare ofertante)   

 desfăşurarea activităţilor manageriale în vederea facilitării tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii 

desfăşurate conform obiectivelor stabilite în PAS 2016- 2020: 

- Iniţierea de proiecte europene şi programe finanţate de Comunitatea Europeană: 

 Inscrierea şcolii în concursul “Juvenes Translatores”și “Cangurul Lingvistic” 

 „Le bonheur de parler français” (editia a II-a). Activitatea s-a desfasurat cu ocazia Zilei europene a 

limbilor straine.  

→ Realizarea unor studii de informare cu privire la integrarea elevilor absolvenţi (de clasa a X-a şi 

clasaa XII-a)  în câmpul muncii sau în urmatoarele niveluri de şcolarizare (nivelul şcolar obligatoriu, 

postobligatoriu şi nivelul şcolar universitar).  

2.2.5. Calificări şi curriculum 

 Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

 identificarea şi adaptarea calificărilor unităţii şcolare la nevoile beneficiarilor şcolii (elevi, agenţi 

economici) şi la cerintele externe; 

 consultarea agenţilor economici de profil cu privire la necesităţile proprii identificate în activitatea curentă 

şi la trendul pieţii muncii – prin sesiuni de informare şi stabilire de priorităţi comune; 

Elaborarea, adaptarea şi îmbogăţirea curriculum-ului pentru a răspunde cerinţelor identificate la 

nivelul agenţilor economici, al comunităţii locale şi al elevilor. 

 desfăşurarea unui program de informare şi consultare a elevilor în vederea elaborării şi implementării 

CDȘ-urilor; (vezi ANEXA 8) 

 elaborarea de convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi agenţii economici în vederea 

elaborării în parteneriat a CDL-ului şi derulării instruirii practice a elevilor în condiţii similare cu cele de 

pe piaţa muncii. 

Evaluarea sumativă a rezultatelor implementării curriculei şi a succesului calificărilor pe piaţa muncii în 

vederea optimizării viitoare a acestora. 

 derularea unui program de stabilire a gradului de inserţie socio-profesională a absolvenţilor de liceu în 

domeniul specializării sau calificării dobândite; 

 aplicarea de chestionare agenţilor economici parteneri cu privire la eficienţa aplicării CDL-ului şi a 

parcurgerii stagiilor de practică. 

2.2.6. Resurse umane şi fizice 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Înscrierea elevilor în clase, conform planului de şcolarizare propus şi aprobat 

 Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici şcolarizează, în prezent, un număr de 570 de elevi repartizaţi în 

26 de clase. 

Asigurarea furnizării şi evaluării programelor de învăţare de către un personal calificat şi competent. 

 

 

mailto:liceultehnologiccurtici@yahoo.ro
http://www.liceulcurtici.ro/


                             

       Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

                                          Str.Revoluţiei,  nr.37,  Telefon: 0257 / 464147, Fax 0257 / 464147, 
                E-mail: liceultehnologiccurtici@yahoo.ro 
                          Site: www.liceulcurtici.ro 

 

18 

 

 

Şcoala are un personal didactic format din 29 de cadre didactice titulare, dintre care  17 sunt cadre 

titulare la nivel liceal, 3 cadre titulare la nivel gimnazial, 9 cadre titulare la nivel primar; sunt in total 10 

suplinitori-cadre calificate, dintre care 9 la nivel liceal şi 1 la nivel primar. De asemenea, personalul didactic 

auxiliar este în număr de 4, iar cel nedidactic, în număr de 4.  

- cadre didactice înscrise la  doctorat – 0 

- cadre didactice cu masterat sau înscrise la masterat - 0 

- cadre didactice cu grad didactic I-18 

- cadre didactice cu grad didactic II -5 

- cadre didactice cu examen de definivat –4 

- debutanţi -2 

- număr de profesori care au participat la cursuri de perfecţionare sau postuniversitare – 4 in anul scolar 

2017-2018 si 5 in anul scolar 2018-2019. 

 Dezvoltarea personală şi formarea continuă a personalului didactic şi nedidactic este detaliată în    

ANEXA 7. 

2.2.7. Parteneriate şi colaborări 

Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu părinţii  

 organizarea lectoratelor cu părinţii; 

 elaborarea de strategii de atragere a părinţilor în activităţile de igienizare a sălilor de clasă, de 

îmbunătăţire a bazei tehnico-materiale a şcolii, de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi 

creştere a performanţei şcolare – parteneriate cu părinţii şi constituirea Asociației de părinţi,,PAELC” 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu comunitatea locală 

 derularea de proiecte educative, dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii, acordarea de burse 

guvernamentale, sociale, medicale, excelenţă etc.  

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu agenţii economici 

Între Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici şi agenţii economici există o permanentă colaborare 

care se materializează în mai multe direcţii: 

 desfăşurarea pregătirii tehnologice;  

 consultanţă de specialitate în vederea întreţinerii echipamentelor; 

 elaborarea de curriculum în dezvoltare locală (CDL) 

Unitatea şcolară a încheiat convenţii de colaborare cu numeroşi agenţi economici, care îşi aduc 

contribuţia nu numai la pregătirea practică a elevilor noştri, dar intervin şi în cadrul curriculei pentru a asigura o 

pregătire de specialitate conform nevoilor pieţii. (ANEXA 3). 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ superior 

Liceului Tehnologic ,,Ion Creangă" Curtici colaborează în diverse domenii cu Universitatea,,Aurel 

Vlaicu''Arad,Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiș" din Arad, Universitatea de Vest din Timișoara. Direcţiile de 

colaborare stabilite prin protocol sunt următoarele:  

 Formarea continuă a personalului didactic şi auxiliar; 

 Acordarea de asistenţă de specialitate de către cadrele universitare; 

 Acordarea de asistenţă de către cadrele universitare în vederea pregătirii elevilor pentru olimpiadele 

interdisciplinare; 

 Organizarea de sesiuni de informare privind oferta educaţională a facultăţilor de profil. 

Elaborarea şi derularea de parteneriate şi colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad  
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 desfăşurarea stagiului de pregătire practică în vederea dobândirii competenţelor profesionale în conformitate 

cu standardele de pregătire profesională. 

 

2.3. ANALIZA SWOT  

 

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 
Calitatea procesului de predare - învăţare 

- formarea continuă a cadrelor didactice în spiritul învăţării 

centrate pe elev (prin dobândirea de abilităţi şi competenţe) 

şi al şcolii incluzive cu scopul aplicării consecvente a 

metodelor moderne de predare – învăţare – evaluare; 

- experienţa cadrelor didactice în proiectarea didactică, 

management educaţional şi derulări de programe de învăţare 

şi educative (locale, naţionale şi internaţionale); 

- implicarea unui număr mare de cadre didactice în aplicarea 

şi dezvoltarea managementului educaţional şi a programelor 

formative; 

- experienţa cadrelor didactice în utilizarea echipamentelor 

şi platformelor de lucru din dotarea şcolii; 

- experienţa şcolii în programe de învăţare naţionale şi 

internaţionale (Comenius, etc.); 

- diversificarea continuă şi argumentată a activităţilor de 

învăţare formală, informală, nonformală; 

- derularea programului de eficientizare a utilizării spaţiului 

şi timpului şcolar ce  permite desfăşurarea cursurilor numai 

dimineaţa; 

- evoluţia programelor urmează nevoile elevilor, 

valorificând potenţialul evaluat, cunoştinţele – ancoră, 

experienţa anterioară, realizând permanent transferul intern 

şi extern; 

- elevii sunt informaţi cu privire la criteriile programelor de 

învăţare pe care le urmează, ştiind de la început care sunt 

obiectivele acestora, mijloacele de evaluare şi nivelurile 

minimale şi maximale aşteptate; 

- din chestionarele aplicate elevilor, reiese că aceştia vin cu 

plăcere la şcoală, întrucât găsesc un climat favorabil 

procesului de învăţare. Mărturisesc (61 % dintre aceştia) că 

depăşesc dificultăţi întâmpinate în procesul de  predare - 

învăţare cu ajutorul profesorilor, că în timpul orelor se 

lucrează cu toţi elevii şi sunt consultaţi în vederea alegerii 

disciplinelor opţionale; 

Calitatea procesului de predare-învăţare 

- inerţia la schimbare a factorului uman 

implicat în procesul de reformă educaţională: 

tendinţa manifestată de unele cadre didactice 

în direcţia menţinerii cu preponderenţă a 

metodelor tradiţionale de predare – învăţare - 

evaluare în detrimentul promovării 

metodelor interactive, participative, care 

presupun alocarea unui timp mai mare 

pregătirii lecţiilor; există cadre didactice care 

preferă să fie direcţionate în loc să aibă 

iniţiativă şi să-şi asume responsabilitatea faţă 

de reuşita sau eşecul 

educabililor;comoditatea unor cadre 

didactice, viziunea rutinieră şi, uneori, lipsa  

spiritului de echipă; 

- nu toate cadrele didactice îşi proiectează 

demersul instructiv-educativ pe unităţi de 

învăţare iar activităţile de învăţare utilizate în 

vederea dobândirii competenţelor de către 

elevi nu sunt clar specificate în proiectări; 

- insuficienta particularizare a metodelor de 

predare - învăţare la stilurile şi nevoile 

speciale ale elevilor  

- insuficienta utilizare a metodelor de evaluare 

alternativă de către anumite cadre didactice; 

- nu toate activităţile de învăţare au fost 

planificate şi structurate pentru a promova şi 

încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, 

învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în 

diferite contexte; 

- lipsa unei politici coerente privind temele 

pentru acasă şi sarcinile de lucru suplimentare, 

astfel încât acestea să asigure consolidarea 

cunoştinţelor; diferenţierea lor în funcţie de 
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- multitudinea şi diversitatea proiectelor educative, 

extraşcolare şi numărul important de elevi implicaţi în 

derularea acestora; 

- introducerea pregătirii suplimentare a elevilor pentru 

examenul de bacalaureat începând cu clasa a IX-a; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiale şi resurse didactice 

- 2 corpuri de clădire complet reabilitate şi aduse la 

standarde europene în ceea ce priveşte desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ; 

- dotarea cu calculatoare performante şi cu echipamente IT a 

tuturor cabinetelor ariilor curriculare; 

- reţea complexă de calculatoare (la care sunt conectate 

peste 30 calculatoare) conectată la internet 24h/zi; 

- existenţa sistemului de supraveghere video; 

- bază sportivă compusă din: un teren de fotbal artificial, un 

teren de tenis de câmp, două terenuri de handbal, un teren de 

baschet, o pistă de alergare şi o sală de sport. 

- existenţa a unui laborator de specialitate dotat cu 

echipamente moderne corespunzătoare, un laborator C.D.I., 

nivelul de cunoştinţe a elevilor şi folosirea în 

evaluare; 

- există sincope în aplicarea periodică a 

evaluării de tip formativ, unii profesori 

alegând să stabilească perioade fixe ale 

evaluărilor sumative, fără să acorde o 

importanţă ridicată evaluării formative; 

- număr insuficient de programe remediale 

destinate elevilor care întâmpină dificultăţi de 

învăţare; 

- proiectele extracurriculare nu mai 

beneficiază de un sistem prin care informaţii 

despre elaborarea, derularea, impactul asupra 

comunităţii şcolare să fie diseminate în rândul 

beneficiarilor; 

- insuficienta dezvoltare a sistemului de 

evidenţă a progresului elevilor pentru 

perioada şcolarizării; 

- insuficienta implicare a întregului corp 

didactic în derularea programelor de învăţare 

naţionale şi internaţionale; 

- puţine activităţi de perfecţionare didactică 

în rândul maiştrilor instructori, în 

concordanţă cu noile idealuri ale educaţiei şi 

cu modernizarea rapidă şi continuă a 

tehnologiei; 

- nu de fiecare dată teoria se regăseşte în 

practica efectuată de elevi sau în condiţiile 

impuse de angajatori după absolvire; 

 

Materiale şi resurse didactice 

- utilizarea insuficientă a soft-ului 

educaţional ; 

- gama materialelor şi resurselor moderne 

utilizate a fost restrânsă în cazurile folosirii 

exclusive a metodelor tradiţionale;  

- deşi liceul beneficiază de mijloace 

didactice moderne, în perfectă stare de 

funcţionare, puţine dintre acestea sunt 

folosite în cadrul programelor de învăţare, 

mai ales în cazul disciplinelor de specialitate; 

- valorificarea la parametri calitativi inferiori 

a experienţei profesionale dobândite prin 

cursurile universităţilor absolvite de cadrele 
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26 de săli de clasă complet renovate, dotate cu mobilier 

specific, ergonomic, luminate corect, o bibliotecă, 4 săli 

pentru depozitarea resurselor didactice, un cabinet 

psihologic şi un cabinet medical.  

- asigurarea pregătirii şcolare şi prin oferirea oportunităţii de 

valorificare a IT-ului la toate nivelurile; 

- existenţa unei baze didactice înnoite şi îmbunătăţiteţite pentru 

fiecare catedră; 

- spaţii de relaxare pentru elevi; 

Rezultatele elevilor 

- implicarea elevilor în constituirea şi funcţionarea unor 

cluburi şi cercuri pe diverse domenii; 

- feed-back al progresului şcolar, instrument eficient de 

evaluare, autoevaluare şi stabilire a punctelor tari şi a celor 

slabe în parcursul şcolar al elevului pe discipline; 

- 100% din elevii de clasa a XII-a liceu  înscrişi la examenul 

de certificare a competenţelor  profesionale, nivel III, au 

promovat acest examen; 

- 20% dintre absolvenţi îşi continuă studiile la nivel 

superior; 

- derularea optimă a programelor de valorificare a 

potenţialului elevilor buni şi foarte buni prin constituirea de 

cercuri şi cluburi pe diverse domenii; 

- rezultate bune şi foarte bune la olimpiade şi concursuri 

şcolare tehnice; 

- rezultate bune şi foarte bune la concursurile extraşcolare; 

 

Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor 

- preocupări corelate într-un program unitar în ceea ce 

priveşte pregătirea elevilor pentru carieră; 

- implicarea elevilor în proiectele de marketing educaţional 

ale universităţilor din ţară şi străinătate; 

- existenţa cabinetului de consiliere psihopedagogică (care 

are în sfera sa de activitate şi orientarea şcolară şi 

profesională a elevilor); 

- preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii în 

rândul potenţialilor beneficiari ai programelor de învăţare 

(elevii de clasa VIII-a);  

-  promovarea activă a imaginii şcolii în mass-media, prin 

intermediul portalului şi al site-ului liceului; 

-derularea unui program de marketing educaţional în 

perioada; 

- derularea de activităţi cu caracter OŞP (în mod special la 

clasele terminale): simulare interviu de angajare, aplicare 

didactice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultatele elevilor  

- lipsa motivaţiei învăţării la unii dintre elevi 

reflectată în medii mici de promovare; 

- număr mic de elevi implicaţi în concursuri 

şi olimpiade şcolare la disciplinele de cultură 

generală şi tehnice la nivel liceal; 

-  caracter restrâns, accidental al 

performanţei şcolare; 

- elevii nu acordă o atenţie deosebită 

studiului individual, considerând suficiente 

informaţiile primite la clasă; 

- promovabilitate slabă la examenul de 

bacalaureat ( 75,00%). 

 

 

 

 

 

Consilierea şi orientarea profesională 

oferită elevilor 

- inexactităţi legate de traseul socio-

profesional al absolvenţilor datorate preluării 

informaţiilor de la terţi şi nu de la persoanele 

solicitate; 

- insuficienta diseminare a informaţiilor de 

interes major – EX: adaptarea ofertei la 

cerinţele pieţei muncii – şi centralizarea 

sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite 

din mediul extern şi cel intern.  
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on-line pentru angajare, completare CV;  

- preocupare pentru urmărirea traseului educaţional şi 

profesional al elevilor absolvenţi ai liceului  

- iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor educative 

extracurriculare; 

-derularea programului de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională „Pregătit pentru angajare”; 

- existenţa firmelor de exerciţiu pentru elevii claselor cu 

profil economic; 

- desfăşurarea activităţilor manageriale în vederea facilitării 

tranziţiei de la şcoală pe piaţa muncii. 

 

Calificări şi curriculum 

- oferta educaţională a şcolii este diversificată, adaptată 

nevoilor de formare a elevilor şi cerinţelor pieţei muncii; 

- discipline opţionale pentru nivelul primar şi gimnazial;  

- punerea în aplicare a curriculei pentru cursurile de formare 

pentru adulţi, prin înfiinţarea claselor de învăţământ liceal 

cu frecvenţă redusă. 

 

Resurse umane 

- încadrarea în proporţie integrală cu personal didactic 

calificat; 

- interesul personalului didactic pentru formare continuă; 

-  4 profesori realizatori de CDŞ şi opțional; 

- un formator CCD Arad; 

- majoritatea cadrelor didactice au urmat cursuri de formare 

şi perfecţionare; 

-un cadru didactic este înscris la studii de doctorat; 

- 6 cadre didactice sunt înscrise la perfecţionarea prin grade 

didactice; 

- realizarea în procent de 100%, anual, a planului de 

şcolarizare. 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate şi colaborare 

- existenţa de parteneriate eficiente cu agenţi educaţionali, 

economici şi sociali, naţionali şi internaţionali; 

- derularea de proiecte şi programe diverse în colaborare 

cu parteneri sociali, culturali, economici; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificări şi curriculum 

- programă şcolară încărcată ce nu răspunde 

interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de 

muncă; 

- nu de fiecare dată teoria se regăseşte în 

practica efectuată de elevi sau în condiţiile 

impuse de angajatori după absolvire. 

 

Resurse umane 

- de multe ori, colaborarea în cadrul 

organizaţiei nu este eficientă, valorile 

spiritului de echipă fiind negate de atitudinea 

unor profesori; 

- lipsa comunicării reale (coordonare - 

cooperare) între cadrele didactice şi 

transformarea spiritului de echipă în egoism, 

egocentrism; 

- sistem de delegare a sarcinilor defectuos – 

responsabilităţi şi cerinţe ambiguu definite 

sau impropriu delegate; 

- nivel modest al calităţii şi volumului 

informaţional ale elevilor ce intră în clasa a 

IX-a; 

- absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăţământul obligatoriu; 

- implicarea aceloraşi persoane în multiple 

activităţi; 

Parteneriate şi colaborare 

- eficienţa modestă a parteneriatelor cu 

părinţii, sesizată printr-o insuficientă implicare 

a părinţilor în procesul educativ şi în relaţia cu 

şcoala; 
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- implicarea unui număr mare de elevi şi profesori în 

derularea parteneriatelor.  

- număr scăzut de parteneriate cu agenţi 

economici, datorită reticenţei acestora în ceea 

ce priveşte instruirea practică a elevilor. 

O (oportunităţi) 
T (ameninţări) 

- legislaţie care susţine reforma TVET în şcoală; 

- legislaţie stimulativă pentru  angajareaea  tinerilor; 

- oferta largă de cursuri de formare organizate de I.S.J., 

C.C.D., O.N.G.-uri; 

-  parteneriate cu agenţii economici de profil; 

- disponibilitatea agenţilor economici de profil pentru 

dezvoltarea parteneriatului cu şcoala şi elaborarea de CDL-

uri;  

- oferte de proiecte europene  

(SOCRATES,  LEONARDO etc, ); 

- sprijin din partea comunităţii locale (Primărie,  poliţie,  

Casa de Cultură, AJOFM, universităţi etc.); 

-târgurile pentru promovarea ofertei educaţionale; 

- profilul şcolii asigură o deschidere spre domenii de 

actualitate cu proiecţie în viitor; 

- posibilitatea închirierii unor spaţii din şcoală. 

 

 

 

- modificări rapide în sistemul educaţional; 

- mobilitatea excesivă a cadrelor didactice în 

fiecare an şcolar; 

- lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea 

personalului; 

- situaţia economică şi socială modestă a 

majorităţii familiilor din care provin elevii 

determină o slabă preocupare pentru 

progresul şcolar şi pentru nevoile de 

dezvoltare ale elevilor; 

- gradul tot mai ridicat de insatisfacţie 

profesională al cadrelor didactice, generat, pe 

de o parte, de salarizarea nemotivantă, iar pe 

de altă parte de scăderea prestigiului social; 

- legislaţia actuală ce nu stimulează co-

interesarea agenţilor economici; 

- dificultăţi în mărirea numărului de 

parteneriate cu diferiţi agenţi economici;  

- reducerea indicatorului demografic 

(scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 

ani datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm 

de 3% pe an); 

- diminuarea activităţii unor firme cu 

consecinţe directe asupra angajării tinerilor 

absolvenţi;  

- creşterea riscului abandonului şcolar din 

cauza înrăutăţirii condiţiilor materiale ale 

populaţiei şcolare; 

- date insuficient analizate privind prognoza 

ocupării forţei de muncă la nivelul oraşului 

Arad; 

- insuficienta informare a părinţilor şi elevilor 

în legătură cu abordarea pieţei forţei de 

muncă; 

- slaba pregătire a elevilor după terminarea 

şcolilor generale; 

- pierderea controlului asupra educaţiei 
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elevilor din cauza unei comunicări 

defectuoase părinţi-profesori - elevi; 

- mediul de provenienţă a unor elevi este unul 

modest, cu mentalităţi şi atitudini indiferente 

faţă de procesul educaţional, unii elevi 

neprimind niciun ajutor din partea părinţilor; 

- plecările masive ale părinţilor elevilor 

beneficiari la muncă în străinătate; 

- lipsa unor politici consecvente de 

descentralizare(financiară, salarizare, resurse 

umane). 

 

 

2.4. OPŢIUNI STRATEGICE 

 Stabilirea obiectivelor strategice de acţiune, pe care se fundamentează proiectarea planului operaţional al 

unităţii, ţine cont de priorităţile naţionale, precum şi de cele care stau la baza strategiei de dezvoltare economică 

a judeţului Arad. 

 De asemenea, în stabilirea acestora s-a ţinut cont de schimbările sociale foarte rapide, diversificarea 

pieţei de servicii şi produse educaţionale, concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass-media sau alţi 
agenţi economici care îşi atribuie funcţii educative, cât şi între diferite componente ale sistemului (instituţii ale 

sectorului public şi privat, diferite filiere de formare). 

 Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum şi disponibilitatea de a 

coopera, de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera cunoaşterii, din economie, din viaţa 

comunităţii. Învăţământul poate îndeplini această misiune dacă elevul, care parcurge învăţământul obligatoriu 

şi, ulterior, îşi continuă studiile pe următoarele cicluri facultative, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de 

finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate. 

 Dezvoltarea de standarde de pregătire profesională, mai ales că există posibilitatea preluării şi adaptării 

modelelor de bună practică din ţările Uniunii Europene cu privire la activităţile didactice, astfel încât să 

se ajungă la un sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E.. 

 Dezvoltarea atât intensivă cât şi extensivă a viitoarei forţe de muncă conform unor programe corelate cu 

necesităţile economiei judeţene, mai ales că principalele direcţii de dezvoltare economică ale judeţului 

Arad sunt reprezentate de către agricultură, industrie (potenţial de dezvoltare prezintă industria 

confecţiilor, pielăriei şi procesarea produselor agricole şi zootehnice) şi turism/agroturism (se 

preconizează că în orizontul de timp 2016-2030 turismul/agroturismul va constitui una dintre ramurile 

importante ale economiei judeţene, în special datorită valorificării superioare a resurselor turistice din 

jud. Arad). 

 O altă direcţie de acţiune va trebui să vizeze îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi 

adaptarea deprinderilor şi a pregătirii profesionale la nevoile specifice ale pieţei muncii - se va avea în 

vedere realizarea unei analize a pieţei forţei de muncă de la nivel judeţean/regional pentru a se stabili 

oportunitatea autorizării pentru formarea continuă a adulţilor în calificări care prezintă potenţial de piaţa 

muncii. 
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 Dezvoltarea de curriculum - proiectarea şi elaborarea unui curriculum flexibil, utilizând credite 

transferabile în cadrul formării iniţiale, precum şi diversificarea conţinuturilor prin curriculum în 

dezvoltare locală, la decizia şcolii, diferenţiat şi prin teme cross. 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea, 

valorificarea aptitudinilor şi creativităţii elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, 

concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar. 

 Asigurarea creşterii promovabilităţii examenelor finale prin îmbunătăţirea calităţii actului educaţional 

coroborat cu monitorizarea atentă a progresului şcolar. 

 Formarea continuă a personalului şcolii prin introducerea de programe de formare iniţială şi continuă a 

personalului didactic care să asigure utilizarea de conţinuturi şi metode de natură a dezvolta competenţe 

personale şi sociale pentru elevi şi adulţi. 

 Orientarea şi consilierea şcolară în alegerea viitoarei cariere, acestea constituindu-se în elemente cheie 

de valorificare a competenţelor dobândite în şcoală. 

 Învăţarea centrată pe elev se va realiza prin: 

- profesionalizarea personalului didactic în concordanţă cu competenţele specifice specializărilor 

dobândite prin finalizarea cursurilor universitare; 

 - adaptarea mijloacelor şi metodelor de învăţare în strânsă legătură cu stilurile de învăţare ale 

elevilor; 

 - accentuarea proceselor educaţionale care să conducă la dobândirea de competenţe, ceea ce va 

permite o integrare accelerată a absolvenţilor în mediul socio-economic actual; 

 - preluarea elementelor de bună practică dezvoltate la nivel naţional şi european prin 

implementarea unor activităţi periodice axate pe schimburi de experienţă între personalul didactic al 

şcolii şi exponenţi ai instituţiilor vizate; 

 - dezvoltarea de materiale didactice pentru formarea diferenţiată a elevilor în funcţie de 

necesităţile acestora; 

 - integrarea elevilor cu nevoi speciale prin implementarea de măsuri remediale specifice; 

 - dezvoltarea activităţii de predare/învăţare asistată de calculator care să ajute la simularea unor 

fenomene şi procese ce constituie elemente favorizante ale învăţământului centrat pe elev. 

 Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici ca o modalitate de structurare a învăţământului, astfel 

încât să se asigure corespondenţa dintre oferta educaţională şi piaţa muncii locale/regionale/naţionale. 

 Modernizarea bazei materiale prin introducerea unor laboratoare specifice specializărilor deficitare la 

acest capitol astfel încât să se asigure inclusiv dobândirea deprinderilor şi priceperilor specifice 

pregătirii de bază. 

 Asigurarea, prin actul managerial, a condiţiilor de participare a cadrelor didactice la programele 

comunitare în domeniul educaţional şi al formării profesionale. 

2.5. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE ALE PROCESULUI DE 

DEZVOLTARE(PRIORITĂŢI SAU OBIECTIVE GENERALE) 

 Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi 

dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe 

locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”. 

 O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, presupune noi 

competenţe din partea angajaţilor. Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar 

dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să le permită o integrare socio-profesională 
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I. Adaptarea ofertei educaţionale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale 

elevilor și ale adulților, care să răspundă intereselor lor de formare pe termen scurt, 

mediu şi lung 

 

II. Dezvoltarea unui sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E. 

la nivel local, judeţean, regional şi naţional.În contextul actual şi de viitor apropiat este necesară  orientarea 

învăţământului, atât la nivel naţional cât şi la nivel local, printr-o viziune realistă privind dimensionarea ofertei 

educaţionale din punctul de vedere al perspectivei care prevede o scădere a  populaţiei şcolare. 

 Având în vedere că politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor competenţe comune şi 

specifice care să conducă la adaptarea şi integrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii şi în viaţa socială, 

ţinându-se cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale acestora, priorităţile Liceului Tehnologic,,Ion 

Creangă" Curtici trebuie să fie în concordanţă cu prevederile „Plan local de acţiune pentru dezvoltarea 

Învăţământului Profesional şi Tehnic (P.L.A.I.), judeţul Arad, 2011 - 2020”, respectiv: 

 

 

 

 

 În scopul atingerii acestui obiectiv strategic trebuie diminuaţi/eliminaţi următorii factori generatori de 

riscuri ce au fost identificaţi la nivelul unităţii noastre de învăţământ: 

 lipsa unor prognoze a cererii şi ofertei pe piaţa  muncii pe termen mediu şi lung; 

 lipsa unei baze de date actualizate privind dezvoltarea economică pe sectoare de activitate; 

 abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund întotdeauna locurilor de 

muncă prezente şi viitoare;  

 intereresul scăzut al angajatorilor de a investi în formarea profesională a elevilor; 

 insuficienta implicare a partenerilor sociali şi economici în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii; 

  insuficienta implicare a agenţilor economici în stabilirea planului de şcolarizare (initiativele de 

negociere a nevoilor venind numai din partea şcolii); 

 accentul este pus, de către unele cadre didactice, pe cunoştinţele şi nu pe abilităţile elevilor; 

 planul de şcolarizare cuprinde unele calificări ce nu se regăsesc,la momentul actual, în cererea pieţei 

forţei de muncă regionale şi/sau judeţene (de ex.: Tehnician în activităţi economice-Nivel 3) 

 program de orientare şcolară insuficient armonizat între toţi actorii educaţionali şi profesionali (diriginţi, 

consilier şcolar, AJOFM) 

             În baza problemelor identificate s-a stabilit ca direcţie strategică: Adaptarea ofertei şi serviciilor 

educaţionale ale liceului la nevoile identificate pe piaţa muncii şi pe piaţa educaţională şi promovarea 

acesteia în rândul potenţialilor beneficiari de cls. a VIII-a, inclusiv prin dezvoltarea unui parteneriat 

viabil cu AJOFM Arad. 

 Mai mult,s-a stabilit ca direcţie strategicăşi Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de 

consiliere şi orientare şcolară şi profesională în vederea asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor catre 

nivelele II şi III de calificare şi către viaţa activă . 
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III. Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială 

IV. Creşterea calităţii actului educaţional, monitorizarea progresului şcolar, 

asigurarea promovării examenelor finale 

 Pentru materializarea acestui obiectiv trebuie eliminate următoarele probleme care au identificat la 

nivelul unităţii noastre de învăţământ: 

 metode de evaluare alternative insuficient valorificate în sistemul de notare; 

 necesitatea dezvoltării şi valorificării competenţelor şi abilităţilor în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi 

Comunicaţiei în randul cadrelor didactice; 

 număr mic de elevi de liceu implicați în concursuri şi olimpiade şcolare la disciplinele de cultură 

generală şi tehnice; 

 promovarea de proiecte de dezvoltare a activităţilor curriculare şi extracurriculare de dezvoltare a 

spiritului şi a culturii antreprenoriale şi de educaţie pentru o cetăţenie activă; 

 dezvoltarea softurilor educaţionale în toate domeniile şi ariile curriculare. 

              În baza problemelor identificate s-a stabilit ca directie strategică Asigurarea calităţii serviciilor 

educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane ale liceului (vezi 

ANEXA 11). 

 

 

 

 Realizarea acestui obiectiv întâmpină oarecare greutăţi ca urmare a manifestării următoarelor probleme: 

 numărul de elevi ai liceului nostru proveniţi din mediul rural creşte anual, creşterea fiind însă corelată cu 

problemele materiale sesizate de către persoanele specializate (dirginţi, consilieri) în efortul acestora de 

a face faţă costurilor şcolarizării; 

 rata abandonului şcolar este în creştere; 

 un număr tot mai mare de părinţi aleg să lucreze în străinatate şi să îşi lase copiii în grija unor tutori, 

crescând astfel vulnerabilitatea elevilor la problemele instructiv - educative şi cotidiene; 

 deşi în cadrul liceului nostru învaţă un număr mic de elevi cu CES, există încă o inerţie în schimbarea şi 

adaptarea procesului de învăţământ la nevoile educaţionale ale acestora. 

Este necesară implicarea tuturor factorilor abilitaţi (MECS, ISJ, autorităţi publice locale, parteneri economici 

etc.) penru aplicarea unui program compelx pentru a facilita accesul în învăţământul profesional şi tehnic a 

populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, 

cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la 

educaţie şi formare profesională iniţială. 

 

Pentru atingerea acestui deziderat trebuie eliminate următoarele probleme identificate: 

 număr mic de cadre didactice implicate în elaborarea, implementarea şi derularea de proiecte europene; 

 tendinţa manifestată de unele cadre didactice în direcţia menţinerii cu preponderenţă a metodelor 

tradiţionale de predare – învăţare - evaluare în detrimentul promovării metodelor interactive, 

participative, care presupun alocarea unui timp mai mare pregătirii lecţiilor; 

 rata scazută de transfer extern în dobândirea de către elevi a competenţelor lingvistice privind limbile 

moderne; 

mailto:liceultehnologiccurtici@yahoo.ro
http://www.liceulcurtici.ro/


                             

       Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

                                          Str.Revoluţiei,  nr.37,  Telefon: 0257 / 464147, Fax 0257 / 464147, 
                E-mail: liceultehnologiccurtici@yahoo.ro 
                          Site: www.liceulcurtici.ro 

 

28 

 

 

 ritm lent de adaptare a elevilor şi, implicit, a comunităţii locale, la noile standarde şi competenţe 

profesionale cerute de integrarea european. 

 Urmare a acestui fapt s-a stabilit că este necesară compatibilizarea sistemului educaţional al liceului 

cu sistemele europene de învăţământ prin stimularea cooperărilor internaţionale şi adaptarea formarii 

profesionale iniţiale şi continue la mediul concurenţial specific spaţiului european. Totodată, se impune ca 

dezvoltarea abilităţilor generale şi a competenţelor profesionale să aibă loc prin creşterea calităţii 

învăţământului. Pentru aceasta se are în vedere aplicarea unor măsuri manageriale complexe de natură a 

conduce la eliminarea inerţiei la schimbare a factorului uman implicat în procesul de reformă educaţională. 

 Măsurile avute în vedere constau în:  

 - creşterea încrederii personalului didactic ce are iniţiative prin recunoaşterea meritelor avute în 

dezvoltarea de etapă a elevilor, respectiv în dobândirea de competenţe; 

- evaluarea metodelor interactive, participative prin efectuarea de evaluări periodice, obiective, derulate, 

inclusiv, cu sprijinul elevilor; 

 - promovarea T.I.C. şi a noilor tehnici şi metode de educaţie şi formare iniţială.
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3.PLANUL OPERAŢIONAL 
 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Responsabi

l/i 

Parteneri 

(Ob.1.1) Elaborarea unei 

diagnoze anuale privind 

evoluţia sectoarelor 

economice şi a meseriilor 

de pe piaţa muncii locale si 

regionale, cu sprijinul 

AJOFM, ISJ, CLD şi  a 

agenţilor  economici 

parteneri 

Elaborarea unui raport 

anual cu tendinţele 

pieţei muncii şi 

corelările acestora cu 

specializările din cadrul 

Nomenclatorului 

Anual, 

septembrie 

Membru 

PAS-resp. 

Analiza 

mediului 

extern 

A.J.O.F.M.  

Camera de 

Comerţ 

Agenţi 

economici 

parteneri / 

colaboratori 

ISJ 

CLD 

(Ob.1.1) Participarea la 

dezbateri  şi formularea 

unor propuneri coerente şi 

eficiente în cadrul 

Consiliului Profesoral 

privind optimizarea 

planului de şcolarizare în 

acord cu nevoile identificate 

pe piaţa muncii;  

Elaborarea Planului de 

şcolarizare pentru anul 

şcolar următor; 

Elaborarea şi aprobarea 

Planului de şcolarizare 

în conformitate cu 

nevoile identificate pe 

piaţa muncii  

Anual, 

octombrie 

Echipa 

managerială 

I.S.J. Arad 

Consiliul  

Profesoral 

Consiliul de 

Administraţi

e 

(Ob.1.1 si Ob.1.2.) 
Formarea unei echipe de 

tipul „public relations”care 

să constituie un nod 

informaţional şi 

comunicaţional cu diverşi 

parteneri sociali (AJOFM, 

Camera de Comerţ etc.) în 

vederea informării 

periodice a unităţii şcolare 

cu date statistice care să 

evidenţieze tendinţele 

dinamicii ofertei şi cererii 

de forţă de muncă pe piaţa 

Popularizarea periodică  

în şcoală a acestor 

situaţii statistice  

Anual, 

Semestrial 

Echipa 

managerială 

Echipa 

,,public 

relations” 

 

A.J.O.F.M.  

Camera de 

Comerţ 
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arădeană. 

(Ob.1.2) Stabilirea de 

întâlniri consultative cu 

consilierul psihopedagog 

din școala noastră și cu 

directorii unităților de 

învățământ învecinate, în 

vederea desfăşurării de 

activităţi cu caracter 

informativ şi de 

popularizare a ofertei 

şcolare a liceului în rândul 

elevilor de cls. a VIII-a 

 

Creșterea cu 5% a 

numărului de elevi atrași 

în activitățile cu  

caracter informativ şi de 

popularizare a ofertei 

şcolare a liceului   

Anual, 

noiembrie 

Echipa 

managerială 

Comisia 

pentru 

elaborarea 

ofertei 

educaţionale 

Consilier 

psiho-

pedagog 

C.J.A.P.P. 

ISJ 

(Ob.1.2)Elaborarea unei 

strategii de marketing 

educaţional pe piaţa 

educaţională a elevilor de 

cls. a VIII-a din Curtici, 

care să cuprindă: 

Chestionare investigative 

aplicate în şcolile generale 

ţintă (din mediul urban şi 

rural) în vederea 

identificării nivelului 

informaţional şi de interes 

al elevilor de cls.        a 

VIII-a  privind oferta 

educaţională şi imaginea 

liceului 

Program de promovare a 

imaginii liceului şi a ofertei 

educaţionale în rândul 

potenţialilor clienţi, pe baza 

rezultatelor din 

chestionarele investigative: 

*transformarea paginii web 

a liceului într-un mijloc de 

mediatizare a liceului şi a 

ofertei sale educaţionale în 

rândul şcolilor generale 

*distribuirea de materiale 

de popularizare a ofertei 

educaţionale a liceului prin 

Includerea anuală a 

tuturor școlilor generale 

din oraș și din zonele 

rurale apropiate oraşului  

Curtici în programul de 

marketing direct 

 

 

 

 

 

 

Creşterea anuală cu 5% 

a numărului de elevi de 

clasa a VIII-a vizaţi în 

cadrul şcolilor cuprinse 

în strategia de marketing 

educaţional 

 

 

 

 

Anual, 

februarie - mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual,  

februarie - mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipa 

managerială 

Echipa de 

marketing 

educaţional  

 

 

 

 

 

 

 

I.S.J. Arad 

 

C.J.A.P.P. 

 

 

Cabinete 

psihopeda-

gogice ale 

şcolilor 

generale 

CPPE ai 

şcolilor 

generale 

 

Consiliul 

Local 
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intermediul cabinetelor 

psihopedagogice şi a CPPE 

* vizite promoţionale în 

cadrul şcolilor generale 

ţintă, pentru în scopul 

prezentării ofertei liceului 

elevilor de cls a VIII-a şi 

părinţilor acestora 

*organizarea „Zilei Porţilor 

Deschise” 

chestionare investigative 

aplicate în şcolile generale 

ţintă (din mediul urban şi 

rural) vizând creşterea 

nivelului informaţional şi de 

interesal elevilor de clasa a 

VIII-a pentru admiterea în 

clasa a IX-a la liceul nostru 

(ca  feedback al eficienţei 

marketingului educaţional 

desfăşurat) 
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Obiectiv 2: Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare 

aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe educaţionale speciale, cu situaţie 

socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate, proveniţi din familii destrămate etc.) în 

vederea egalizării şanselor la educaţie şi formare profesională iniţială 

Context:  Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici deserveşte populaţia şcolară din localitatea Curtici 

dar şi din alte scoli din localitatile vecine. Începând încă din anul şcolar 2016-2020, se constată o creştere a 

procentului populaţiei şcolare de clasa a IX-a  a  Liceului Tehnologic ,,Ion Creangă" Curtici  provenită din 

mediul rural (de la 15% în 2016 la 43% în 2020). 

        În şcoală există mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizaţi din punct de vedere 

material, elevi cu deficienţe fizice, elevi cu dificultăţi de învăţare, elevi cu conduite deviante. Părinţii 

acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru asigurarea şcolarizării în altă localitate decât cea de 

domiciliu. În aceste condiţii, se impun măsuri pentru facilitarea  accesului acestor elevi la cazare şi masă în 

internatul şcolii, mai ales acolo unde nu există posibilităţi de navetă, precum şi accesul la manualele 

necesare. Cu toate că în cadrul liceului, numărul elevilor de etnie rromă este mic, liceul promovează 

programe incluzive şi pentru aceştia, în acord cu nevoile lor individualizate. 

        Un fenomen îngrijorător existent la nivelul judeţului Arad îl reprezintă cel al migraţiei părinţilor la 

muncă în străinătate. La nivelul liceului, acest fenomen s-a reflectat în anul şcolar 2018-2019 prin 

existenţa unui număr de aproximativ 50 de elevi ce aveau cel puţin un părinte plecat în străinătate, 

evidenţiind apariţia unei noi categorii de elevi, vulnerabili din punct de vedere socio-educaţional. Se 

impune realizarea unei strategii educative complexe care să minimalizeze efectele negative ale acestui 

fenomen social. 

Liceul promovează acordarea de burse pentru elevii defavorizaţi şi pentru cei cu rezultate deosebite. 

Obiectiv 2.1 : Facilitarea dobândirii unei specializări de nivel I, II şi III de calificare pentru elevii 

proveniţi din mediul rural şi pentru cei din familii defavorizate din mediul urban 

Obiectiv 2.2 : Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, 

indiferent de nevoile lor 

Ţinta 2.1.1 : Creşterea cu 20% până în 2020 faţă de 2017 a numărului absolvenţilor învăţământului 

obligatoriu din mediul rural ce urmează nivelurile de învăţământ din oferta liceului 

Ţinta 2.1.2 : 100% dintre elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite vor primi burse sociale, de studiu 

şi de merit 

Tinta 2.2.1.: Reducerea abandonului şcolar al elevilor proveniţi din mediul rural şi al celor din familii 

defavorizate din mediul urban 

Tinta 2.2.2 : 80% dintre elevii cu nevoi speciale se integrează socio-profesional 

Ţinta 2.2.3.: Scăderea cu aprox. 60 de procente a situaţiilor de indisciplină şi de încălcare a 

regulamentului şcolar 
Măsurat prin:  

 Procentul de absolvenţi ai nivelului de calificare III din mediul rural. 

 Numărul elevilor cu nevoi speciale care se înscriu şi reuşesc să finalizeze studiile în şcoală 

 Numărul de elevi care optează pentru una dintre specializările sau calificările oferite de liceu 

raportat, la finalul ciclului de şcolarizare, la numărul absolvenţilor 
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Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 
Rezultate aşteptate 

Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoane 

responsabile 

Parteneri: 

Întâlnirea cu managerii 

unităţilor şcolare din mediul 

rural pentru informarea 

elevilor 

 

 

Realizarea unor statistici 

privind numărul de 

absolvenţi de gimnaziu ce 

urmează cursurile la   

Liceului Tehnologic,,Ion 

Creangă" Curtici 

 

Noiembrie 

2019 

Directorii 

Serviciul 

Secretariat 

Managerii 

şcolilor 

gimnaziale 

Acordarea de burse şcolare 

 

Proiecte şi planuri de 

încurajare a elevilor cu 

rezultate deosebite la 

învăţătură (media peste 

9.75 ) sau cu situaţie 

materială şi financiară 

precară  

 

 

Anual 

 

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

Consiliul de 

Administraţie 

Părinţi 

Consilierea şi orientarea 

elevilor şi a părinţilor din 

mediul rural/urban cu 

privire la prevenirea şi 

reducerea abandonului 

şcolar 

 

Proiecte de prevenire a 

abandonului şcolar şi a 

absenteismului 

 

Feb.2019 

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

Diriginţii 

 

Părinţi, tutori 

Proiectarea şi desfăşurarea 

unor programe de sprijin 

pentru: elevii proveniţi din 

familii defavorizate, elevii 

cu nevoi speciale, elevii cu 

dificultăţi de învăţare, cu 

probleme comportamentale 

Cel puţin 90% dintre elevii 

implicaţi în programele de 

sprijin vor finaliza 

cursurile şi se vor integra 

profesional la agenţii 

economici parteneri sau 

vor continua studiile 

pentru un nivel superior de 

calificare 

 2016-2019 Comisia de 

disciplină 

CPPE 

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

Diriginţii 

 

Parteneri 

educaţionali  

Organizarea unei de  echipe 

de formatori şi acordarea de 

suport tehnic şi metodologic 

unităţilor  şcolare - ţintă din 

mediul rural 

 

Cel puţin 40 cadre 

didactice din şcolile - ţintă 

vor participa la activităţile 

de formare şi vor fi 

monitorizate 

Lunar şi la 

sfârşit de 

semestru 

2016-2020 

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

ISJ, CJAPP, 

psihologul 

şcolar şi 

şcolile - ţintă 

Formarea şi dezvoltarea 

competenţelor 

antreprenoriale prin 

elaborarea şi dezvoltarea de 

Cel puţin 10% dintre elevii 

de nivel 2 şi 25% dintre 

elevii de nivel 3 vor 

parcurge şi vor desfăşura 

 

Anual, 2016-

2020 

Catedra 

tehnică 

Echipa de 

cadre 

Camera de 

Comerţ şi 

Industrie, 

profesori de 
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Organizarea de activităţi 

de formare şi informare a 

cadrelor didactice 

privind problematica 

elevilor ce aparţin unor 

grupe vulnerabile din 

punct de vedere 

educaţional (mediu rural, 

etnie rromă, cu situaţii 

socio-economice dificile, 

cu părinţi plecaţi în 

străinătate etc.)  

Parcurgerea cursurilor de 

formare pe problematica 

incluziunii de către 

minimum 10 de profesori 

(cu prioritate diriginţii şi 

profesorii nou - veniţi) 

Anual, 

periodic 

Echipa 

managerială 

Coordonator cu 

programe şi 

proiecte 

educative 

Consilier 

psihopedagog  

ISJ 

 

CJAPP 

 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru 

Protecţia 

Copilului 

 Monitorizarea elevilor 

cu risc socio-educaţional 

şi şcolar ridicat (mediu 

rural, etnie rromă, cu 

situaţie socio-economică 

dificilă, cu tulburări de 

comportament, cu părinţi 

plecaţi în străinătate etc.) 

Bază de date (actualizată 

periodic) cu elevii liceului 

aflaţi în situaţii de risc şi 

fişe psihopedagogice 

individualizate 

Anual, 

Periodic (la 2 

luni) 

Comisia de 

incluziune 

socio-

educaţională 

Consilier 

psihopedagog 

Diriginţii 

CJAPP 

ISJ 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru 

Protecţia 

Copilului 

Specialişti 

în 

psihopeda

gogie 

specială 

Realizarea de întâlniri 

informative şi de 

consiliere cu părinţii 

grupurilor  vulnerabile 

pentru a-i  motiva cu 

privire la acţiunile 

Toți părinţii interesați sunt 

informaţi cu privire la 

activităţile incluzive ale 

liceului. 

Majoritatea părinţilor 

elevilor vulnerabili 

Anual, 

Periodic 

Comisia de 

incluziune 

socio-

educaţională 

Consilier 

psihopedagog 

ISJ 

CJAPP 

Comisia 

de 

Expertiză 

Complexa 

CDL “ Întreținerea , 

diagnosticarea și repararea 

automobilelor”, “Practică 

comasată”, “Analiza pieței” 

activităţi practice  didactice din 

aria 

curriculară 

“Tehnologii” 

educaţie 

antreprenorial

ă 

Elaborarea şi 

implementarea de programe 

educative pentru elevii cu 

nevoi speciale 

Cel puţin un program 

pentru fiecare categorie de 

elevi cu nevoi speciale 

Iunie 2019 Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

CJAPP 

Direcţia 

Judeţeană 

pentru 

Protecţia 

Copilului 

Asociaţia 

„Salvaţi 

copiii” 
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educative incluzive 

întreprinse de şcoală  

educaţional sunt incluşi 

direct în activităţi 

educative incluzive. 

(responsab

ilă de 

acordarea 

certificatel

or CES – 

dacă este 

cazul) 

 

Elaborarea şi 

implementarea 

programelor 

individualizate 

(consiliere, activităţi 

educative şi programe de 

învăţare) pentru elevii cu 

nevoi educaţionale 

speciale 

Programe de învăţare 

individualizate la fiecare 

materie de studiu şi pentru 

fiecare elev identificat cu 

nevoi educaţionale 

speciale 

Programe educative 

individualizate pentru 

fiecare elev identificat cu 

nevoi educaţionale 

speciale 

100% dintre elevii cu 

nevoi educaţionale 

speciale 

vor finaliza cel puţin 

nivelul I de calificare. 

Anual,  

noiembrie 

(aprobate de 

ISJ)  

şi periodic 

(actualizări) 

Anual, 

Periodic 

 

Anual, 

iunie 

Comisia de 

incluziune 

socio-

educaţională 

Şefi arii 

curriculare 

Consilier 

psihopedagog 

CJAPP 

Direcţia 

Judeţeană 

Pentru 

Protecţia 

Copilului 
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 Obiectiv 3: Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi 

profesională a resurselor umane ale liceului 

Context: La nivelul judeţului Arad, rata de absolvire a examenului de bacalaureat este în crestere, de la 

55,71% în 2018 şi la 75,00% în 2019. Se constată, de asemenea, o motivaţie destul de scăzută a elevilor de 

a participa la olimpiadele şi concursurile şcolare, precum şi un interes încă modest din partea profesorilor 

de a participa la cursuri de perfecţionare pe linia noilor tendinţe pedagogice solicitate de Sistemul de 

Asigurare a Calităţii. 

Asigurarea calităţii în ÎPT impune o serie de măsuri manageriale care să mărească atât rata de retenţie, 

de performanţă şi succes a elevilor, cât şi creşterea nivelului de formare şi perfecţionare continuă a 

cadrelor didactice, la nivelul standardele naţionale şi europene: 

- îmbunătăţirea cadrului privind Asigurarea Calităţii în vederea atingerii standardelor de performanţă ale 

ARACIP şi CNDIPT. 

- ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic 

- asigurarea unui mediu şcolar care să aplice principiile învăţării centrate pe elev, corelate cu cele ale 

educaţiei de calitate 

- creşterea nivelului interesului partenerilor sociali pentru activităţile şcolii în vederea creşterii calităţii 

serviciilor educaţionale, a nivelului de motivaţie şi performanţă a elevilor şi cadrelor didactice. 

Obiectiv 3.1 : Dezvoltarea managementului şi a culturii calităţii la nivelul liceului cu scopul schimbării 

mentalităţii şi dezvoltăriiculturii calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

Obiectiv 3.2 : Implicarea cadrelor didactice în parcurgerea de cursuri de formare continuă şi în 

implementarea unor strategii didactice moderne, în vederea creşterii calităţii proceselor de 

învăţare şi evaluare 

Obiectiv 3.3 : Implicarea cadrelor didactice în programe de învăţare care să valorifice strategiile didactice 

moderne în vederea asigurării creşterii calităţii proceselor educaţionale şi a performanţelor şcolare şi 

extraşcolare ale elevilor  

Obiectiv 3.4: Ameliorarea nivelului de competenţe al elevilor, în special al celor din anii terminali pentru 

promovarea testelor şi examenelor finale 

Obiectiv 3.5 : Atragerea de colaboratori şi parteneri sociali în strategiile educaţionale ale şcolii, în vederea 

creşterii calităţii serviciilor sale şi a nivelului de competenţă a resurselor umane  

Ţinta 3.1.1: Obţinerea calificativelor F.B. la toţi indicatorii domeniului „Managementul calităţii” ai 

sistemului de evaluare şi asigurare a calităţii ARACIP, până în 2020. 

Ţinta 3.2.1: Creşterea procentului de cadre didactice ce participă la cursuri de perfecţionare cu un ritm de 

30% din totalul de cadre/an şcolar 

Ţinta 3.3.1: Evidenţierea,în cadrul a minimum 70% din rapoartele de asistenţă şi inspecţie la ore - 

derulate pe parcursul fiecărui an şcolar (2016-2020) - a utilizării metodelor moderne de învăţare centrate 

pe elev 

Ţinta 3.3.2: Implicarea a 90 % din elevii liceului în programe de învăţare axate pe dobândirea 

certificatului de competenţe profesionale şi, respectiv, pe creşterea ratei de promovare la bacalaureat până 

la 100%, până în 2020 

Ţinta 3.3.3: Creşterea nivelului de calificare (nivelul II şi III) pentru 90% din absolvenţii liceului până în 

2020 

Ţinta 3.3.4: Creşterea ratei de promovare la bacalaureat până la media judeţeană în 2020 

Ţinta 3.3.5: Creşterea procentului de absolvenţi ai liceului ce continuă şcolarizarea prin studii superioare 
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la 90% până în 2020 

Ţinta 3.3.6: Menţinerea procentului de 100% de elevi ce obţin certificatul de competenţe profesionale 

Ţinta 3.3.6: Implicarea anuală a minimum 20 % dintre elevii liceului în programe de învăţare axate pe 

creşterea calităţii educaţiei şi obţinerea de performanţă şcolară şi extraşcolară (cercuri şi cluburi, cursuri de 

pregătire pentru olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare etc.). 

Ţinta 3.3.7: Obţinerea de premii la olimpiadele şi concursurile şcolare, fazele judeţene şi naţionale, la cel 

puţin o materie din fiecare arie curriculară a Curriculum-ului ÎPT, până în 2020. 

Ţinta 3.4.1: Extinderea anuală a reţelei de parteneri sociali implicaţi în creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale şi a nivelului de performanţă şcolară şi profesională a resurselor umane cu cel puţin 1 nou 

partener. 

Ţinta 3.4.2: Implicarea anuală a minimum 20 % dintre elevii liceului în programe educaţionale realizate 

în parteneriat sau în colaborare cu actorii sociali. 

Măsurat prin:  

 Număr de cadre didactice ce au gradul I sau II, masterat, doctorat şi cursuri de perfecţionare în 

specializarea proprie sau alte domenii complementare 

 Număr de profesori implicaţi în concursuri şi olimpiade 

 Număr de asistenţe sau inspecţii ce evidenţiază utilizarea strategiilor didactice moderne 

 Număr de elevi ce au obţinut certificatul de competenţe profesionale 

 Număr de elevi ce au promovat bacalaureatul 

 Număr de absolvenţi ce au continuat studiile prin nivelurile superioare de educaţie  

 Număr de premii obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare şi extraşcolare 

 Număr de parteneri şi colaboratori sociali 

 Număr de proiecte şi activităţi derulate în colaborare/parteneriat cu comunitatea locală 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până 

la care vor 

fi finalizate 

Responsabili  Parteneri: 

Constituirea democratică a 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare 

a Calităţii 

Existenţa Comisiei 

CEAC, conform 

normelor stabilite de 

ARACIP şi CNDÎPT 

Anual, 

septembrie 

Echipa 

managerială 

Licee din 

ÎPT 

Agenţi 

economici 

parteneri 

Instruirea membrilor CEAC în 

conformitate cu Legea calităţii şi 

cu ghidurile ARACIP şi CNDIPT 

Stabilirea, pentru  fiecare 

membru al CEAC a 

responsabilităţilor 

specifice 

Anual,  

septembrie 

Echipa 

managerială 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

ÎPT 

Formarea cadrelor didactice în 

vederea cunoaşterii cadrului, a 

standardelor de asigurare a 

calităţii  cerute de ARACIP şi 

CNDIPT şi a instrumentelor 

procedurale şi metodologice de 

atingere a acestor indicatori de 

performanţă 

Cel puţin 50% din 

personalul didactic va 

participa la stagiile de 

formare organizate 

Anual, 

semestrul I 

(în special 

profesorii 

nou - veniţi, 

şefii de arii 

curriculare 

şi comisia 

CEAC) 

Echipa 

managerială 

Echipa 

CEAC 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

IPT 
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Parcurgerea de către cadrele 

didactice din şcoală a diferitelor: 

- stagii de formare pentru 

implementarea SNAC, ICE -  

forme de educaţie la cerere 

(cursuri cu frecvenţă redusă) 

- programe de facilitare a învăţării 

pentru elevii cu nevoi speciale şi 

pentru cei cu abilităţi superioare 

  

Cel puţin 80% din 

personalul didactic vor 

primi diplome de 

participare la stagiile de 

formare organizate. 

Cel puţin 25% din 

personalul didactic va fi 

implicat în activităţi 

pentru elevii cu  nevoi 

speciale şi pentru cei cu 

abilităţi superioare 

Permanent 

 

Responsabili 

comisii 

metodice  

Echipa 

CEAC 

Echipa de 

metodişti ai 

şcolii 

Şefii de 

catedre 

I.S.J. Arad 

Elaborarea / îmbunătăţirea 

procedurilor, a structurilor 

organizatorice şi a documentelor 

necesare implementării Sistemului 

de Asigurare a Calităţii 

Existenţa regulamentelor, 

a procedurilor şi 

documentelor privind 

autoevaluarea 

instituţională, asigurarea 

internă a calităţii şi 

implementarea planurilor 

de îmbunătăţire 

Anual, 

trimestrial 

Echipa 

CEAC 

Responsabili 

ai 

departamente

lor liceului 

(conform 

organigramei

) 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

IPT 

Monitorizarea, evaluarea şi 

stabilirea de măsuri corective 

privind implementarea calităţii în 

şcoală, conform indicatorilor de 

performanţă ARACIP şi CNDIPT 

Realizarea rapoartelor de 

monitorizare internă 

Realizarea planurilor 

parţiale de îmbunătăţire a 

serviciilor educaţionale 

ale liceului 

Anual, 

o dată la 3 

luni 

Echipa 

CEAC 

Responsabili 

ai 

departamente

lor liceului 

(conform 

organigramei

) 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

IPT 

Stabilirea, la sfârşitul anului 

şcolar, a nivelului de 

implementare a Sistemului de 

Asigurare a Calităţii, conform 

indicatorilor de performanţă 

ARACIP şi CNDIPT 

Realizarea Raportului 

procesului de 

autoevaluare internă 

Elaborarea Planului de 

îmbunătăţire pentru anul 

şcolar următor 

Anual, 

iunie 

Echipa 

CEAC 

 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

IPT 

Identificarea nevoilor de formare 

a cadrelor didactice, pe baza 

rezultatelor la asistenţe/ inspecţii, 

examene de definitivat, grad etc. 

Raport cu nevoile de 

formare identificate şi cu 

noile tendinţe pedagogice 

ale învăţământului 

românesc 

Anual,  

octombrie 

Responsabil 

Comisia de 

perfecţionare 

I.S.J. Arad 

CCD Arad 

Organizaţii 

acreditate 

de CNFPA 

Parcurgerea de către cadrele 

didactice din şcoală a diferitelor 

cursuri de formare continuă 

(creşterea calităţii învăţării, 

Cel puţin 30% dintre 

personalul didactic 

urmează cursuri/ stagiile 

de formare profesională 

Anual, 

periodic, 

până în 

august 

Responsabil 

Comisia de 

perfecţionare 

 

I.S.J. Arad 

 

CCD Arad 
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predării şi evaluării, lucrul cu 

elevi cu abilităţi superioare, 

utilizarea I.T. şi a programelor 

folosite în procesul educaţional 

etc.) sau a unor stagii de 

perfecţionare (doctorat, masterat, 

grade, definitivat etc.) 

continuă 

 

 

Organizaţii 

acreditate 

de CNFPA 

Implementarea unei strategii de 

educare a spiritului de competiţie 

între profesori şi a creşterii 

motivaţiei acestora de a 

implementa programe de învăţare 

centrată pe elev: 

- realizarea de  proceduri 

pentru punerea în practică 

a politicilor educaţionale, 

care respectă cerinţele 

interne şi externe şi 

asigură calitatea în 

învăţământ 

- efectuarea orelor de 

asistenţă şi interasistenţă – 

cel puţin 4 pentru fiecare 

membru al corpului 

profesoral 

- înfiinţarea unui punct de 

informare asupra 

exemplelor de bună 

practică: avizier, site 

- proiectarea şi derularea 

unor activităţi cu caracter 

de team-building, de 

consolidare a relaţiilor 

informale, de diseminare a 

exemplelor de bună 

practică, extracurriculare 

- monitorizarea eficientă pe 

orizontală şi verticală a 

Creşterea cu 20%, faţă de 

anul anterior, a  

numărului profesorilor ce 

vor aplica programe de 

învăţare centrată pe elev 

 

Evidenţierea,în cadrul a 

minimum 70% din 

rapoartele de asistenţă şi 

inspecţie la ore, a 

utilizării metodelor 

moderne de învăţare 

centrate pe elev 

 

Creşterea ratei de 

promovare la bacalaureat 

până la media judeţeană 

 

Numărul crescător de 

proceduri realizate de 

CEAC şi înregistrate cf. 

legislaţiei în vigoare 

 

Fişe de asistenţă şi inter-

asistenţă cu exemple de 

bună practică în 

utilizarea unor metode de 

învăţare şi instrumente de 

evaluare moderne 

 

Număr crescător de inter-

asistenţe, workshop-uri, 

întâlniri la nivel de 

catedre 

 

Număr crescător de 

excursii şi întâlniri 

Anual, 

trimestrial 

Echipa 

managerială 

Responsabili 

ai 

departamente

lor liceului 

(conform 

organigramei

) 

Echipa 

CEAC 

Echipa de 

metodişti ai 

şcolii 

Şefii de 

catedre 

ISJ 

Colegiile 

de acelaşi 

profil din 

ţară 

Sponsori 
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activităţii profesorilor şi 

stabilirea unor măsuri 

eficiente de îmbunătăţire a 

acesteia 

- recompensarea 

profesorilor care se 

evidenţiază în urma 

procesului de evaluare 

- desfăşurarea de şedinţe de 

lucru  şi a orelor 

demonstrative la nivel de 

catedră/ arie curriculară 

pentru diseminarea 

exemplelor de bună 

practică 

informale ale cadrelor 

didactice în scopul 

creşterii gradului de 

coeziune în interiorul 

echipei 

Implementarea unui sistem de 

tutoriat şi consiliere pentru 

cadrele didactice debutante 

Constituirea de echipe 

tutoriale pentru toţi 

profesorii debutanţi 

Anual, 

permanent 

 

Echipa 

CEAC 

Şefii de 

catedre 

ISJ 

CCD 

Elaborarea de către toate cadrele 

didactice a documentelor şcolare 

şi a materialelor şi instrumentelor 

de predare-învăţare şi evaluare, 

conform noilor principii şi metode 

didactice 

Cel puţin 90% dintre 

cadrele didactice şi şefii 

de arii curriculare vor 

avea portofolii complete, 

conform cerinţelor 

Sistemului de Asigurare 

a Calităţii 

Anual 

Permanent 

Echipa 

managerială 

Şefi de arii 

curriculare 

Şefii de 

catedre 

ISJ 

 

CJAP 

 

CCD 

Evaluarea iniţială a tuturor 

elevilor  la toate disciplinele din 

Curriculum, respectiv: 

 efectuarea orelor de 

recapitulare în perioada 

stabilită; 

 înştiinţarea familiilor 

elevilor în cadrul 

lectoratelor privind 

rezultatele obţinute şi 

traseul remedial care se 

95% dintre elevii liceului 

vor fi evaluaţi iniţial, în 

vederea asigurării 

sprijinului didactic 

necesar pentru debutul 

activităţii 

 

95% dintre părinţii 

elevilor cu privire la  

rezultatele obţinute şi 

traseul remedial 

 

Toate catedrele stabilesc 

planuri remediale, 

Anual, 

octombrie 

Echipa 

managerială 

Şefi de arii 

curriculare 

Şefii de 

catedre 

Toate cadrele 

didactice 

ISJ 
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impune pentru fiecare elev  

 prelucrarea metodologiei 

de bacalaureat 2020; 

- identificarea problemelor 

întâlnite (la nivel general sau pe 

fiecare nivel de studiu) la nivelul 

catedrelor; 

- stabilirea, la nivelul fiecărei 

catedre,  a modalităţilor de 

realizare a planurilor 

individualizate de învăţare  

individualizate şi le aduc 

la cunoştinţa elevilor şi 

părinţilor. 

 

 

Creşterea ratei de 

promovare la bacalaureat 

peste media judeţeană 

 

Implementarea planului de măsuri 

remediale şi măsuri ce 

încurajează creşterea 

performanţelor şcolare, a 

procentului de promovabilitate la 

bacalaureat,a procentului de 

absolvenţi ai liceului ce continuă 

şcolarizarea prin studii superioare, 

cu următoarele acţiuni: 

- promovarea în rândul elevilor a 

ofertei de servicii educaţionale 

ale şcolii privind creşterea 

nivelului de performanţă 

şcolară şi extraşcolară 

- rezultatele celor două simulări 

pentru Evaluarea națională 

respectiv pentru Bacalaureat 

vor influenţa înscrierea la liceu 

precum și în prima sesiune de 

bacalaureat; cei care nu 

promovează cu nota 5 testările 

obligatorii cu subiecte alese din 

variante de bacalaureat, nu vor 

promova şi nu se vor  înscrie în 

prima sesiune de bacalaureat 

- stabilirea măsurilor remediale 

la nivelul fiecărei catedre, 

pentru fiecare nivel de clasă, în 

funcţie de problemele 

constatate, care vor fi aplicate 

în cadrul orelor de curs sau la 

Toţi elevii vor fi 

informaţi cu privire la 

serviciile educaţionale 

suplimentare pe care le 

pot accesa în cadrul 

liceului. 

 

Toţi elevii vizaţi de 

programele remediale şi 

de performanţă vor 

participa la orele 

suplimentare. 

 

Toate cadrele didactice 

vor aplica măsurile 

remediale în timpul 

orelor de curs sau în 

orele speciale, 

programate pentru 

atingerea obiectivelor de 

remediere. 

 

Toate cadrele didactice 

vor fi monitorizate şi 

evaluate periodic, în ceea 

ce priveşte 

implementarea 

programelor remediale, 

individualizate şi de 

obţinere a performanţei 

şcolare. 

Permanent Echipa 

managerială 

 

Şefi de arii 

curriculare 

Şefii de 

catedre 

 

Toate cadrele 

didactice 

 

Diriginţii 

 

Pedagogii 

 

Consilierul 

psihopedagog 

 

Responsabilii 

cercurilor şi 

ai 

programelor 

de învăţare 

I.S.J. Arad 

 

Comite- 

tul de 

părinţi 

 

Organizaţii 

cu 

programe 

de învăţare 

similare 

/compleme

ntare 
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consultaţiile efectuate după 

orele de curs 

- stabilirea de sarcini de lucru cu 

grade diferite de complexitate, 

care valorifică mijloace, 

metode şi procedee didactice 

centrate pe elev 

- stabilirea de sarcini de lucru 

diferenţiate în funcţie de 

nivelul achiziţiilor anterioare în 

scopul atingerii performanţei în 

cazul elevilor înalt abilitaţi şi 

cu caracter remedial pentru 

elevii care întâmpină dificultăţi 

sau prezintă lacune în 

pregătirea teoretică şi practică 

- utilizarea unor fişe cu sarcini 

diferite, ca grad de 

complexitate, dar cu acelaşi 

timp de rezolvare / executare şi 

care valorifică echitabil 

cunoştinţele predate 

- creşterea graduală a sarcinilor 

de lucru 

- reluarea noţiunilor de bază, 

reducerea dificultăţii noţiunilor 

predate, intensificarea lucrului 

individual şi pe echipe 

- oferirea de sinteze, scheme, 

suporturi de curs pentru 

eficientizarea procesului 

educativ, implicarea intensă a 

elevilor sau pe grupe omogene 

şi eterogene 

- introducerea temelor 

suplimentare diferenţiate, în 

funcţie de competenţe şi 

capacităţi individuale 

Creşterea ratei de 

promovare la bacalaureat 

peste media judeţeană 

 

Creşterea procentului de 

absolvenţi ai liceului ce 

continuă studiile 

superioare la 90% 

 

100%  elevi ce obţin 

certificatul de 

competenţe profesionale 

 

Implicarea a minimum 

20 % dintre elevii 

liceului în programe de 

învăţare axate pe 

creşterea calităţii 

educaţiei şi obţinerea de 

performanţă şcolară şi 

extraşcolară (cercuri şi 

cluburi, cursuri de 

pregătire pentru 

olimpiade şi concursuri 

şcolare şi extraşcolare 

etc.) 

 

 

Obţinerea de premii la 

olimpiadele şi 

concursurile şcolare, 

fazele judeţene şi 

naţionale, la cel puţin o 

materie din fiecare arie 

curriculară a Curriculum-

ului ÎPT 
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- monitorizarea activităţilor 

propuse în  planul de măsuri 

remediale şi măsuri ce 

încurajează creşterea 

performanţelor şcolare şi 

realizarea unei evaluări 

periodice, urmate de propuneri 

de îmbunătăţire 

-  aplicarea de sancţiuni elevilor 

care refuză participarea la orele 

de pregătire pentru recuperarea 

materiei, în situaţia în care nu 

demonstrează îmbunătăţirea 

performanţelor şcolare, şi a 

celor care  nu efectuează 

temele 

Aplicarea de chestionare elevilor 

privind stilurile de învăţare, 

interesul şi gradul de dificultate a 

disciplinelor predate 

Identificarea anuală, la 

99% dintre elevi, a 

stilurilor de învăţare 

Identificarea anuală, la 

85% dintre elevi, a 

nivelului de interes şi a 

gradului de dificultate 

perceput în ceea ce 

priveşte materiile din 

Curriculum  

Anual, 

Noiembrie 

 

Anual,  

Ianuarie şi 

mai 

 

Echipa 

CEAC 

Consilier 

psihopedagog 

CJAP 

Folosirea de către profesori şi 

instructori a unei game variate de 

strategii de predare şi învăţare şi a 

mijloacelor moderne, echipamente 

şi aparatură, pentru a răspunde 

stilurilor de învăţare individuale, 

abilităţilor, culturii, genului, 

motivării fiecărui elev prin: 

- Învăţare bazată pe surse de 

informare: nivelului de 

cunoştinţe, noţiunile din 

discipline conexe, stilurile de 

învăţare 

- valorificarea mijloacelor 

didactice existente şi 

diversificarea metodelor 

Evidenţierea, în 

minimum 70% dintre 

asistenţele la oră, (interne 

sau externe) a utilizării 

mijloacelor şi metodelor 

didactice moderne 

Însuşirea de către 

minimum 20% dintre 

elevi a conţinuturilor de 

învăţare utilizând 

programele educaţionale 

 

Portofoliile catedrelor, 

profesorilor şi maiştrilor 

instructori conţin: fişe de 

evidenţă a realizării şi 

Anual, 

permanent 

 

Echipa 

CEAC 

Şefi de arii 

curriculare 

Şefii de 

catedre 

Inspectori 

/metodişti de 

specialitate 

Toate cadrele 

didactice 

ISJ 

ISJ 

 

CJAP 

 

CCD 

SIVECO 
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didactice, prin raportare la 

interesele, ritmurile şi stilurile 

specifice de învăţare ale 

elevilor liceului 

- utilizarea stilurilor de învăţare 

în stabilirea metodelor de 

predare – învăţare 

- constituirea unei echipe de 

metodişti ai şcolii care să 

efectueze asistenţe la ore cu 

scopul de a disemina exemple 

de bună practică 

- înfiinţarea unui punct de 

informare asupra exemplelor 

de bună practică: avizier, site 

- planificarea activităţilor de 

învăţare care presupun 

utilizarea  aparaturii 

- înregistrarea, în fişele 

tehnologice, a materialelor şi 

aparaturii folosite pentru 

fiecare lucrare practică 

- utilizarea, de către fiecare elev 

a echipamentele în mod 

repetat, până la probarea 

competenţelor vizate 

utilizării materialelor şi 

mijloacelor didactice, 

fişe tehnologice pentru 

fiecare echipament şi 

lucrare, fişe de 

observaţie şi 

autoevaluare ale 

profesorului şi elevilor 

 

Eficientizarea evaluării ca proces 

integrat al unui sistem de calitate 

prin: 

- stabilirea unui plan de evaluare 

comun la nivelul instituţiei 

- elaborarea unui set de criterii 

de evaluare la nivel de catedră, 

pe fiecare unitate de învăţare 

- monitorizarea ritmicităţii 

notării şi a obiectivităţii 

acesteia 

- elaborarea la nivel de 

disciplină a unui set unitar de 

sarcini de lucru după cursuri 

care să fie corelate cu 

conţinuturile învăţării şi 

raportate la competenţele 

vizate 

Minimum 90% dintre 

elevi au completate fişe 

de progres la materiile 

din Curriculă. 

 

Portofoliile profesorilor 

conţin:  fişe de studiu, 

fişe de lucru,fişe 

aplicative, proiecte pe 

teme de studiu, 

chestionare şi sondaje de 

opinie aplicate elevilor, 

proiecte ale unităţilor de 

învăţare, teste de 

evaluare continuă, teste 

de evaluare sumativă, 

fişe de evidenţă 

comparativă, fişe de 

Anual,  

Semestrial 

 

 

Permanent 

 

Echipa 

CEAC 

Şefi de arii 

curriculare 

Şefii de 

catedră 

Toate cadrele 

didactice 

 

I.S.J. Arad 

 

Licee din 

ÎPT 
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- întocmirea de teste de evaluare 

continuă, de fişe de evidenţă 

comparativă a modului de 

evaluare şi de notare a aceluiaşi 

item în diferite momente ale 

procesului de învăţare, de 

formulare  de monitorizare a 

progresului elevilor 

- transformarea temelor pentru 

acasă în instrumente de 

asigurare a transferului extern 

optim şi necesar pentru 

dobândirea competenţelor 

- stabilirea unor reguli unitare cu 

privire la ne/efectuarea temelor 

pentru acasă, prelucrate 

elevilor, aplicate consecvent şi 

monitorizate 

de şeful de catedră 

- evaluarea periodică a activităţii 
de remediere şi înregistrarea 

sistematică a   achiziţiilor 

elevilor, a progresului şi a 

,,valorii adăugate” după fiecare 

modul al programului remedial  

- valorificarea evaluării şi 

înregistrarea justă şi exactă a 

rezultatelor elevilor în 

programele de învăţare 

- utilizarea evaluării formative şi 

feedback-ului pentru 

planificarea învăţării şi pentru 

monitorizarea progresului 

elevilor 

- utilizarea autoevaluării şi 

consemnarea progreselor şi 

stabilirea pasului următor 

împreună cu elevul 

- standardizarea notării ca efect 

al evaluării continue şi 

obiective care să aibă în vedere 

criterii de performanţă 

prestabilite în concordanţă cu 

competenţele stipulate în 

înregistrare a rezultatelor 

unor evaluări 

intermediare, care 

contribuie la acuitatea 

rezultatelor finale, fişe de 

evidenţă a progreselor 

înregistrate de elevi de la 

o evaluare la alta. 

 

Toţi profesorii utilizează 

metode diversificate de 

evaluare: portofoliu, 

referat, proiect, lucrare 

de laborator. 

 

Rezultate la evaluări 

sumative şi la examene 

finale înregistrează 

progres de la o etapă a 

evaluării la alta. 

 

Plan operaţional de 

evaluare conceput la 

nivelul fiecărei catedre 

cu stipularea criteriilor de 

evaluare . 

 

Rapoartele şefilor de 

catedră privind 

monitorizarea notării. 

 

Toţi profesorii realizează 

şi utilizează fișe de 

evaluare în care sunt 

menţionate toate tipurile 

şi toate criteriile de 

evaluare. 
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curricula 

- evaluarea progresului şcolar al 

elevilor monitorizaţi pe baza 

formularului de monitorizare si 

a altor instrumente de evaluare 

- centralizarea datelor privind 

progresul şcolar la nivelul 

liceului 

- înregistrarea datelor legate de 

progresul elevilor şi 

comunicarea lor periodică 

factorilor interesaţi: părinţi, 
diriginţi, conducerea şcolii 

Identificarea la nivelul comunităţii 

a instituţiilor / organizaţiilor ce 

pot susţine şi creşte nivelul 

educaţional al liceului 

Identificarea anuală a cel 

puţin 3 noi parteneri 

sociali și economici 

Anual, 

permanent 

Echipa 

managerială  

 

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

 

Consilier 

psihopedagog 

Consiliul 

local 

 

ONG-uri 

 

Instituţii 

publice 

 

Organizaţii 

cu 

programe 

de învăţare 

compleme

ntare şcolii 

Stabilirea de întâlniri, de contacte 

şi runde de negociere cu 

potenţialii parteneri sociali, în 

vederea derulării de activităţi şi 

programe educative în 

colaborare/parteneriat cu şcoala 

 

 

 

Extinderea anuală a 

reţelei de parteneri 

sociali cu cel puţin 1 

organizaţie /instituţie 

 

 

Anual, 

permanent 

Echipa 

managerială  

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilier 

psihopedagog 

Consiliul 

local 

ONG-uri 

Instituţii 

publice 

Organizaţii 

cu 

programe 

de învăţare 

compleme

ntare şcolii 

Promovarea în rândul elevilor a 

ofertei de servicii educaţionale 

complementare şcolii oferite de 

organizaţiile partenere sau 

colaboratoare 

Anual, minimum 5% 

dintre elevii liceului vor 

frecventa serviciile 

educaţionale 

complementare ale 

organizaţiilor 

Anual, 

permanent 

Echipa 

managerială  

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consiliul 

local 

ONG-uri 

Instituţii 

publice 

Organizaţii 
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colaboratoare sau 

partenere 

Consilier 

psihopedagog 

cu 

programe 

de învăţare 

compleme

ntare şcolii 

Implicarea elevilor în activităţi 

extracurriculare derulate în 

colaborare / parteneriat cu reţeaua 

de actori sociali ai şcolii 

Anual, minimum 15% 

dintre elevii liceului vor 

derula activităţi şi 

proiecte educative, în 

colaborare sau în 

parteneriat cu reţeaua de 

parteneri sociali ai şcolii 

Anual, 

permanent 

Echipa 

managerială  

Coordonator 

cu programe 

şi proiecte 

educative 

Consilier 

psihopedagog 

Consiliul 

local 

ONG-uri 

Instituţii 

publice 

Organizaţii 

cu 

programe 

de învăţare 

compleme

ntare şcolii 

Obiectiv 4: Dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară şi 

profesională în vederea asigurarea tranziţiei eficiente a elevilor către nivelurile II şi III de calificare 

şi către viaţa activă 

Context: În structura educaţională aradeană nu există o reţea cu adevărat funcţională între instituţiile 

responsabile cu informarea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor şi a părinţilor acestora, consilierea 

şi orientarea desfăşurându-se, în cel mai bun caz, la nivelul unităţii şcolare, cu minime informaţii despre 

oferta de pe piaţa educaţională sau cea a muncii locale / regionale. Se impune un sprijin activ din partea 

specialiştilor în consiliere şi orientare şcolară şi profesională (de tip reţea instituţională) în vederea oferirii 

de informaţii şi consiliere pe linia ofertei educaţionale şi orientărilor înregistrate pe piaţa muncii 

locale/regionale. 

                La nivelul judetului Arad, o problemă importantă o reprezintă şi rolul încă redus pe care agentul 

economic şi-l asumă în cadrul parteneriatelor cu şcoala în general, şi cu cele din Învăţământul Profesional şi 

Tehnic, în mod special, acest lucru datorându-se mai ales beneficiilor relativ scăzute ce rezultă în urma 

încheierii unor contracte de colaborare de tip şcoală-agent economic.  Pentru formarea profesională a 

elevilor şcolii, asigurarea inserţiei  socio-profesionale a absolvenţilor şi urmărirea integrării acestora la 

agenţii economici angajatori se impune crearea unei reţele parteneriale solide şi diversificate care să susţină 

proiectele de dezvoltare a şcolii şi de creştere a calităţii serviciilor educaţionale ale acesteia.  

                Se constată o tendinţă ascendentă în rândul absolvenţilor liceelor arădene de a-şi continua studiile 

(în special în învăţământul superior şi mai puţin în cel de tip postliceal), fenomen ce sprijină stoparea 

şomajului în rândul elevilor absolvenţi şi asigură o creştere a şanselor acestora de integrare pe piaţa muncii. 

Se impune ca, în cadrul programelor de consiliere şi orientare, să fie incluse activităţi care să faciliteze 

accesul elevilor la informaţiile cu privire la oferta educaţională din învăţământul superior şi să le ofere o 

corelaţie între oferta educaţională de nivel superior  şi piaţa muncii. 

Obiectiv 4.1.:Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională în vederea elaborării şi 

implementării CDL-urilor şi asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a stagiilor de practică a elevilor 

Obiectiv 4.2.: Asigurarea reţelei instituţionale şi a condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind 
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Măsurat prin: 

 Numărul de acorduri de parteneriat / colaborare cu agenţi economici locali şi regionali şi instituţii 

responsabile cu absorbţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi cea educaţională 

 Număr de elevi ce desfăşoară la agenţi economici stagiile de practică obligatorie 

 Număr de elevi absolvenţi cu nivelul II şi III de calificare 

 Numărul de absolvenţi (ce nu mai continuă studiile în învăţământul post-obligatoriu al liceului) 

angajaţi după primul an de absolvire  

 Numărul de absolvenţi ai învăţământului post-obligatoriu al liceului ce îşi continuă studiile  

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până la 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/perso

ane 

responsabile 

Parteneri 

Constituirea in cadrul şcolii 

a unei echipe de lucru 

privind încheierea şi 

derularea de parteneriate cu 

agenţi economici, în acord 

cu direcţiile economice 

locale şi cu profilul liceului 

Constituirea echipei 

de lucru 

Anual, 

septembrie  

Echipa 

managerială 

Consiliul de 

administraţie 

I.S.J. 

A.J.O.F.M. 

Stabilirea unor întâlniri de 

analiză a disponibilităţii 

agenţilor economici locali şi 

regionali de stabilire a 

parteneriatelor cu şcoala 

Stabilirea anuală a 

cel puţin 15 contacte 

cu potenţiali 

parteneri economici 

Anual  

septembrie - 

octombrie  

Echipa 

managerială 

Echipa de 

parteneriat 

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

Diversificarea activităţilor 

de parteneriat pentru 

desfăşurarea stagiilor de 

practică în vederea formării 

competenţelor cheie şi 

specifice 

Încheierea anuală de 

parteneriate privind 

stagiile de practică 

cu cel puţin 3 

parteneri economici 

Anual,  

octombrie  

Directorii şcolii 

Echipa de 

parteneriat 

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

cariera în rândul elevilor aflaţi în anii terminali ai învăţământului obligatoriu sau post-obligatoriu 

Ţinta 4.1.1:  Creşterea cu minimum 15% până în 2020 numărului de contracte de colaborare şi parteneriate 

cu agenţii economici locali şi regionali în vederea elaborării CDL-urilor şidesfăşurării stagiilor de practică a 

elevilor 

Ţinta 4.1.2:  Desfăşurarea stagiilor de practică obligatorie la agenţi economici de către 100% dintre elevii 

liceului, până în 2020 

Ţinta 4.2.1 : Creşterea nivelului de calificare (nivelul II şi III) pentru 95% dintre absolvenţii liceului până 

în 2013  

Ţinta 4.2.2:  Reducerea şomajului la 15%, până în 2020, în rândul absolvenţilor liceului (învăţământul 

obligatoriu şi post-obligatoriu) ce nu mai continuă studiile superioare 

Ţinta 4.2.3:  Creşterea procentului de absolvenţi ai liceului ce continuă studii superioare la 90% până în 

2020 
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Organizarea şi desfăşurarea 

unor sesiuni de formare 

(reprezentanţi ai agenţilor 

economici, cadre didactice 

ale şcolii) pe linia asigurării 

cadrului pedagogic de 

dobândire de către elevi, a 

abilităţilor-cheie şi specifice 

în cadrul stagiilor de 

practică 

Participarea a cel 

puţin 3 reprezentanţi 
ai partenerilor 

economici şi 3 cadre 

didactice la sesiuni 

de formare 

Anual,  

octombrie  

Directorii 

Echipa de 

parteneriat 

 

 

ISJ Arad, 

Consiliul 

profesoral, 

AJOFM 

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

Monitorizarea modului de 

formare a competenţelor 

cheie şi specifice, cât şi a 

deprinderilor practice în 

cadrul parteneriatelor 

încheiate 

Derularea stagiilor 

de practică în 

conformitate cu 

graficul propus 

Periodic  Echipa de 

parteneriat 

Cadrele 

didactice 

delegate  

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

Antrenarea reprezentanţilor 

agenţilor economici în 

evaluarea competenţelor 

practice ale elevilor la 

sfârşitul perioadei de 

practică, la examenul de 

atestare a competenţelor 

Obţinerea 

certificatului de 

competenţe 

profesionale de către 

100% din elevii 

aflaţi în ani terminali 

Anual, 

Iunie-Iulie  

Directorii şcolii  

Şef catedră 

tehnică 

Cadrele 

didactice 

tehnice 

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

Antrenarea agenţilor 

economici în realizarea şi 

actualizarea C.D.L. 

Participarea activă a 

cel puţin 3 parteneri 

economici la 

realizarea şi 

actualizarea C.D.L. 

pentru anul şcolar 

următor 

Anual,  

noiembrie-

februarie 

 

Comisia pentru 

curriculum 

Responsabilul 

comisiei 

metodice 

tehnice 

ISJ, 

Consiliul 

profesoral, 

AJOFM  

Parteneri 

economici 

actuali şi 

viitori 

Realizarea unei statistici (pe 

baza unui chestionar 

investigativ) cu cele mai 

importante nevoi de 

consiliere şi orientare 

pentru elevii aflaţi în anii 

terminali ai învăţământului 

obligatoriu - ruta directă/ 

progresivă (a X-a) si post-

obligatoriu - ruta directă/ 

progresivă (a XII-a şi a 

XIII-a)  

Bază de date cu 

nevoile de consiliere 

şi orientare ale 

elevilor din anii 

terminali ai liceului  

Anual,  

februarie 

Comisia 

diriginţilor 

Coordonatorul 

cu programe şi 

proiecte 

educative 

Consilierul 

psihopedagog 

CJAPP 

 

 

Program de consiliere şi Completarea bazei Anual, Echipa 10 parteneri 

mailto:liceultehnologiccurtici@yahoo.ro
http://www.liceulcurtici.ro/


                             

       Liceul Tehnologic “Ion Creangă” Curtici 

                                          Str.Revoluţiei,  nr.37,  Telefon: 0257 / 464147, Fax 0257 / 464147, 
                E-mail: liceultehnologiccurtici@yahoo.ro 
                          Site: www.liceulcurtici.ro 

 

50 

 

 

orientare profesională 

pentru elevii ce finalizează 

învăţământul obligatoriu ( 

cls. a X-a liceu): 

- consiliere individuală şi de 

grup pe linia continuării 

studiilor sau a inserţiei 

profesionale  

- participarea la târgul 

locurilor de muncă 

organizate de AJOFM 

- realizarea de ore de 

dirigenţie în vederea 

utilizării corecte a 

instrumentelor de 

promovare personală pe 

piaţa muncii (cărţi de vizită, 

scrisoare de motivaţie, 

curriculum vitae) 

de date cu informaţii 

noi la profilul 

vocaţional al fiecărui 

elev 

 

 

Creşterea nivelului 

de conştientizare a 

importanţei educaţiei 

în integrarea pe piaţa 

muncii 

 

mai managerială 
 

Coordonator cu 

programe şi 

proiecte 

educative 
 

Consilier 

psihopedagog 
 

Diriginţi  
 

Şef catedră 

tehnică 

economici 

importanţi 
 

C.J.A.P. 

Arad 

 

ISJ Arad 

 

Specialişti 

din diferite 

domenii de 

activitate 

Monitorizarea elevilor ce au 

continuat studiile în ciclul 

secundar superior al liceului  

Continuarea studiilor 

in învăţământul în 

ciclul secundar 

superior – minimum 

80% din elevii 

liceului, anual 

Anual, 

iulie 

Echipa 

managerială 

Secretariat 

ISJ Arad 

 

Monitorizarea inserţiei 

profesionale a elevilor ce nu 

au continuat studiile în 

ciclul secundar superior al 

liceului  

Rata şomajului de 

maximum 20% la 

elevii ce au absolvit 

doar învăţăm. 

obligatoriu 

Anual, 

septembrie 

Echipa de 

monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii  

Agenţi 

economici 

parteneri/ 

colaboratori 

Program de consiliere şi 

orientare profesională 

pentru elevii ce finalizează 

învăţământul obligatoriu –

ruta directă ( cls. a XII-a ): 

- consiliere individuală şi de 

grup pe linia orientării 

vocaţionale (testare 

psihologică, consultare 

surse informaţionale, 

discuţii personalizate, 

asistenţă în parcurgerea 

procesului decizional 

vocaţional etc.) şi pe linia 

100% din elevii 

aflaţi în clasele 

terminale - 

beneficiari ai 

programului de 

consiliere şi 

orientare vocaţională 

 

Anual, 

iunie 

 

 

Echipa 

managerială 

 

Coordonator de 

programe şi 

proiecte 

educative 

 

 

Consilier 

psihopedagog 

 

 

 

AJOFM 

Arad 

 

 

C.J.A.P. 

Arad 

 

ISJ Arad 

 

 

Specialişti 

din diferite 
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managementului învăţării şi  

a stresului 

- realizarea de ore de 

dirigenţie în vederea 

utilizării  corecte a 

instrumentelor de 

promovare personala pe 

piaţa muncii (scrisoare de 

motivaţie, curriculum vitae 

etc.) 

- desfăşurarea de ore de 

valorificare a internetului 

pentru exersarea abilităţilor 

de explorare a surselor 

informaţionale electronice 

privind orientarea 

vocaţională  

(informaţii despre piaţa 

muncii şi cea educaţională) 

- participarea la târgul 

locurilor de muncă 

organizate de AJOFM, 

Camera de Comerţ,,Edu 2 

Job” 

- „Săptămâna carierei” (cu 

invitaţi din diferite domenii) 

- realizarea de întâlniri 

dintre elevii din anii 

terminali şi reprezentanţi ai 

diverselor universităţi în 

vederea popularizării ofertei 

lor educaţionale 

Diriginţi domenii de 

activitate 

 

 

Reprezentan

ţi ai 

partenerilor 

economici  

 

Monitorizarea elevilor 

absolvenţi ce au accesat un 

nivel superior de educaţie  

Continuarea studiilor 

in învăţământul 

superior – minim 

65% din absolvenţii 

liceului, anual 

Anual, 

octombrie  

Echipa de 

monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii  

Universităţi 

partenere / 

colaboratoar

e 

Monitorizarea elevilor 

absolvenţi ce au fost 

absorbiţi pe piaţa muncii 

Rata şomajului de 

max. 15% la elevii 

ce au absolvit 

învăţământuluipost-

obligatoriu al 

liceului 

Anual, 

Octombrie  

Echipa de 

monitorizare a 

absolvenţilor 

Diriginţii  

Agenţi 

economici 

parteneri/ 

colaboratori 
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Obiectiv 5:Compatibilizarea sistemului educaţional al liceului cu sistemele europene de învăţământ 

prin stimularea cooperărilor internaţionale şi adaptarea formării profesionale iniţiale şi continue la 

mediul concurenţial specific spaţiului european. 

Context: Accentuarea dimensiunii europene în educaţie, însuşirea de către elevi a noilor tehnici 

comunicaţionale şi informaţionale, favorizarea învăţării limbilor europene, realizarea schimburi lor 

şcolare pentru educaţie şi formare profesională, derularea de programe de dezvoltare a resurselor umane 

(elevi şi cadre didactice) conform cererii pieţei europene, acestea sunt principalele direcţii ale şcolii în 

vederea sincronizării cu sistemele europene de învăţământ. 

Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici a obţinut, ca urmare a implicării sale pe linia 

compatibilizării serviciilor educaţionale cu cele europene, statutul de „Şcoală europeană”. Se impune 

continuarea procesului de armonizare a sistemului educaţional al liceului cu standardele europene, în 

vederea creşterii şanselor elevilor de integrare pe o piaţă a muncii în continuă dezvoltare. 

Obiectiv 5.1 : Realizarea unei pregătiri profesionale la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană 

Ţinta 5.1.1 : Derularea a cel puţin 3 proiecte europene, până în 2020 

Ţinta 5.1.2 : 80% dintre elevii beneficiari ai programelor intensive de învăţare a terminologiei specifice 

calificărilor într-o limbă de circulaţie europeană vor dobândi competenţe lingvistice şi certificarea 

acestora până în 2020 

Măsurat prin:  

 Număr de proiecte europene derulate în şcoală 

 Număr de elevi şi cadre didactice beneficiare ale proiectelor europene derulate în școală 

 Număr de elevi cu competenţe de comunicare în cel puţin o limbă de circulaţie europeană 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate aşteptate Data până la care 

vor fi finalizate 

Responsa

-bili 

Parteneri: 

Promovarea prin 

curriculum în dezvoltare 

locala, de programe de 

instruire cu problematica 

legislaţiei muncii din 

spaţiul UE 

Dobândirea de către 

toţi elevii liceului a 

competenţelor privind 

legislaţia muncii din 

spaţiul UE 

Permanent, cu 

evaluare anuală 

Profesorii 

care 

derulează 

CDL 

Agenţi 
economici 

parteneri 

 

Participarea cadrelor 

didactice la cursuri de 

formare privind elaborarea 

şi managementul 

proiectelor europene 

Cel puţin 3 cadre 

didactice vor fi 

absolvente ale 

cursurilor de elaborare 

şi management ale 

proiectelor europene. 

Anual, cu finalizare 

în octombrie, 2020 

Responsa

bil  

Comisie 

proiecte 

europene 

Organizaţii 

acreditate de 

CNFPA 

Derularea de proiecte de 

schimburi de elevi cu 

partenerii din Uniunea 

Europeană, inclusiv prin 

asigurarea practicii în 

întreprinderi sau 

organizaţii din spaţiul 

Derularea de liceu a 

cel puţin unui proiect 

cu fonduri europene, 

axat pe mobilitatea 

elevilor 

 

Anual, cu finalizare 

în octombrie, 2020 

Responsa

bil  

Comisie 

proiecte 

europene 

Unităţişcolare 

şi agenţi 
economici din 

spaţiul UE 
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european   

Derularea de proiecte 

axate pe perfecţionarea 

cadrelor didactice ale 

liceului, cu parteneri din 

UE 

Derularea de liceu a 

cel puţin unui proiect 

cu fonduri europene 

axat pe formarea 

continuă  cadrelor 

didactice 

Anual, cu finalizare 

în octombrie, 2020 

Responsa-

bil  

Comisie 

proiecte 

europene 

Unităţi şcolare 

din spaţiul UE 

 Derularea de proiecte 

axate pe direcţiile 

programului european 

POSDRU  

Derularea de liceu a 

cel puţin unui proiect 

cu fonduri  europene, 

axat pe asigurarea de 

şanse egale pentru 

formarea profesională 

iniţială (axa 2.2. 

POSDRU) 

Anual, cu finalizare 

în octombrie, 2020 

Responsa-

bil  

Comisie 

proiecte 

europene 

Parteneri din 

comunitatea 

locală 
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4.CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE 

PENTRU ELABORAREA P.A.S. 

 

Planul de Acţiune al Şcolii este conceput ca un răspuns la priorităţile propuse pentru anul şcolar 2016-

2020, având ca punct de plecare nivelurile din P.R.A.I., P.L.A.I. şi planul managerial, particularizându-le la 

condiţiile concrete din unitatea noastră şcolară. 

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează elaborarea planurilor strategice pe termen lung pentru 

învăţământul profesional şi tehnic din România, având drept scop asigurarea corespondenţei între cererea 

actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din regiunea noastră dar şi pentru contextul de 

politici şi dezvoltări la nivel european. 

Liceul nostru reprezintă un organism care a învăţat să iasă în întâmpinarea cererii de pe piaţa muncii cu 

soluţii şi nu cu probleme. De aceea, monitorizarea planului operaţional pentru atingerea ţintelor specificate în 

P.L.A.I. a constituit o constantă a activităţii prilejuite de conceperea, respectiv, actualizarea P.A.S. Fiecare 

acţiune propusă a fost direct şi atent coordonată de responsabilii propuşi prin planul operaţional. Termenele 

stabilite au fost respectate pentru a nu se ajunge la suprasolicitarea unor aspecte care s-ar fi suprapus în timp.  

Procesul de consultare în vederea elaborării P.A.S. a avut în vedere următoarele etape (acţiuni şi surse 

de informaţii ) : 

a. Stabilirea echipei de lucru pentru elaborarea PAS şi a responsabilităţilor fiecărui membru al echipei 

b. Contactarea partenerilor economici şi sociali şi explicarea direcţiilor în care estenecesară colaborarea 

lor cu unitatea 

c. Contextul : 

 documentele de înfiinţare ale şcolii 

 documentele de proiectare ale activităţii şcolii 

 documente de analiză ale activităţii şcolii 

 documente de prezentare şi promovare a şcolii 

 site-uri de prezentare a şcolii 

d. Mediul extern : 

 site-ul MECS – PRAI 2019 

 ISJ Arad– PLAI 2019 

 Direcţia Judeţeană de Statistică Arad 

 AJOFM Arad– date statistice 2019 agenţii economici – consultare şi informare asupra evoluţiei 

activităţii economice 

 din judeţ şi municipiu, chestionare, discuţii, interviuri 

 înregistrări ale serviciului de secretariat al şcolii 

 consultanţă de specialitate CNDIPT – discuţii, întâlniri de lucru 

e. Mediul intern : 

 analize statistice ale sondajelor şi chestionarelor aplicate 

 rapoarte detaliate ale responsabililor de catedre 

 dosarele catedrelor, ariilor curriculare şi comisiei diriginţilor 

 portofolii ale tuturor cadrelor didactice 
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 date şi statistici ale şcolii 

 documente de analiză ale activităţii din ariile curriculare şi catedre 

 rapoarte ale Consiliului de Administraţie şi echipei manageriale 

 rapoarte scrise ale ISJ şi MECS, întocmite în urma inspecţiilor frontale, specialesau/şi tematice 

 rezultate ale elevilor 

 rapoarte financiare şi contabile 

 înregistrări şi fişe de personal 

 rezultatele autoevaluării anuale privind calitatea în învăţământ 

 rezultatele evaluării externe anuale privind calitatea în învăţământ 

f. Planul operaţional 

 Planul de şcolarizare pentru anul 2019-2020 

 ISJ – orientări ale planului de şcolarizare până în 2020 

 Planul operaţional al Comitetului pentru Asigurarea Calităţii 

 Planul Managerial unic al unităţii pentru anul şcolar 2019-2020 

 Planurile de activitate anuale ale Consiliului de Administraţie, ariilor curriculare, catedrelor, 

comisiei diriginţilor. 

P.A.S.-ul este rezultatul muncii de echipă care este compusă atât din profesori, cât şi din ingineri 

cunoscători ai aspectelor practice şi teoretice ale procesului instructiv-educativ. Culegerea datelor din toate 

domeniile s-a realizat de un colectiv-pilot care a făcut un studiu privind orientarea profesională a absolvenţilor 

de gimnaziu spre specializările/meseriile oferite de fiecare din cele trei grupuri şcolare care derulează programul 

PHARE TVET. Accesul nelimitat la INTERNET face posibilă o rapidă circulaţie a informaţiei utile între 

membrii colectivului de consultare şi cel de elaborare.  

Prin stabilirea reţelelor de colaborare, şcolile pot beneficia de instrumente mai bune pentru găsirea unor 

soluţii privind educaţia. În vederea bunei înţelegeri a scopului de realizare a Planului de Acţiune a Şcolii şi a 

etapelor de lucru, s-au organizat de către conducerea Liceului Tehnologic,,Ion Creangă" Curtici, în luna mai o 

întrunire de lucru cu directorii şcolilor generale din zonă. Şcolile implicate au primit materiale documentare de 

lucru pe baza cărora au realizat setul de date necesar planului de acţiuni a şcolii. 

Colaborarea între sistemul de învăţământ şi autorităţile de ocupare a forţei de muncă aduce beneficii 

ambelor părţi, înlesnind o mai bună cunoaştere a strategiilor şi a acţiunilor la nivelul politicilor în vederea 

dezvoltării resurselor umane. Colaborarea cu autorităţile locale oferă o bază solidă pentru acţiuni specifice, iar 

colaborarea cu partenerii sociali asigură o mai bună înţelegere a pieţei muncii şi facilitează găsirea unor soluţii 

care pot fi puse în practică. În cele din urmă, colaborarea cu întreprinderile creează cadrul necesar unei tranziţii 

mai bune de la şcoală la locul de muncă pentru elevi. Este dificil de identificat neajunsuri sau dezavantaje ale 

colaborării. 

Investigarea pieţei muncii înseamnă de fapt o colaborare sistematizată. Elementele principale ale 

investigaţiei pieţei muncii sunt sondajele şi utilizarea sistematizată a evidenţelor administrative şi a 

informaţiilor parţiale. Şcoala dispune, în general, de aceste elemente şi este de la sine înţeles că trebuie să le 

folosească.  

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, 

EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A P.A.S. 

Organizarea activităţilor de monitorizare, revizuire şi reactualizare a PAS are în vedere următoarele 

repere de bază: 
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a. Ciclul de revizuire şi îmbunătăţire continuă; 

b. Repere interne/externe pentru standarde şi descriptori de performanţă; 

c. Revizuirea procedurilor; 

d. Rapoartele de activitate ale comisiilor de lucru; 

e. Dovezi privind realizarea planurilor de acţiune (managementul calităţii, învăţarea centrată pe elev 

etc); 

f. Înregistrări ale aprecierilor ISJ Arad, CCD, alte organe abilitate ; 

g. Înregistrări privind îmbunătăţirea sistemelor şi modalităţilor de asigurare a calităţii (rezultate concrete 

ale elevilor şi profesorilor: rezultate laexamene, premii la concursuri şi expoziţii şcolare, numărul de 

absolvenţii ntegraţi pe piaţa muncii; 

h. Raportul de autoevaluare, Raportul de monitorizare şi Raportul de evaluare pentru asigurarea calităţii 

pentru anul şcolar 2018-2019 (ANEXA 10). 

În cadrul procesului de organizare a activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare PAS, se 

stabilesc acte de comunicare.  

Pentru liceul nostru, comunicarea cu principalii emiţători dar şi cu receptorii din cadrul reţelelor din care 

facem parte a constituit punctul de plecare pentru importantele transformări provocate în ultimii ani. 

Mecanismele feedback-ului sunt şi ele în permanentă schimbare, actualizare, transformare pentru a ne ajuta să 

percepem corect mesajele dar şi răspunsurile venite din mediul extern şi, bineînţeles, din cel intern. Identitatea 

noastră a învăţat să se construiască pe următoarele cuvinte – cheie: flexibilitate, adaptabilitate, reţele, educaţie 

bazată pe cerere, feedback, calitate, pregătire şi conştientizare.   

Ne propunem: 

 Să monitorizăm implementarea acţiunilor propuse printr-o bună colaborare cu toţi factorii 

implicaţi, prin coordonarea judicioasă a personalului didactic implicat, monitorizare pe care o va 

realiza, conform unui plan bine stabilit, directorul unităţii. 

 Dezvoltarea unor linii prospective de acţiune pentru identificarea unor noi colaboratori 

şiimplicarea unor noi factori în funcţie de profilul şi specializările proiectate. 

 Introspecţia evoluţiei exigenţelor pieţei muncii pentru a proiecta racordul şi a faceactualizarea 

planului de acţiune al şcolii. 

 Sprijinirea priorităţilor din planul de şcolarizare şi acordarea acestuia cu oferta altor şcolidin plan 

local sau regional. 

 Sesizarea şi semnalarea unor cerinţe de perspectivă impuse de factorii implicaţi din 

sferaeconomiei reale spre învăţământului tehnic liceal şi superior. 

 Efectuarea propunerilor de adaptare a programelor de studiu de la liceu, către ISJ şi MECS. 

 Creşterea calitativă a aportului resurselor materiale existente la nivelul şcolii şiidentificarea de 

noi resurse necesare pentru perspectivă (feed-back-ul va fi dat de comisiilemetodice/catedrele 

din interiorul unităţii şi persoanele responsabile). 

 Identificarea unor modalităţi de perspectivă pentru monitorizarea tehnicilor de instruire şi de 

creştere a calităţii în procesul de instruire profesională. 

 Monitorizarea şi identificarea modalităţilor de realizare a performanţei în pregătireelevilor pentru 

examene şi concursuri şcolare. 

Echipa de elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii va evalua rezultatele scontate în urma acţiunilor 

întreprinse la nivelul şcolii, înregistrând progresul/regresul rezultat în urma realizării acestora. De asemenea, va 

raporta în mod regulat progresul înregistrat managerilor şcolii şi va participa la elaborarea măsurilor ce se 

impun pentru paşii următori. În cazul în care apar dificultăţi în derularea oricărei acţiuni sau a depăşirii 
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termenului propus, echipa este obligată să redreseze din mers aceste erori şi să elaboreze un plan de măsuri care 

să contribuie la corectarea respectivelor inadvertenţe. 

Constatările şi concluziile rezultate la finalul anului şcolar 2018-2019 vor fi baza de pornire pentru 

elaborarea P.A.S. 2019 – 2020. Întreaga echipă lărgită (director, directori adjuncţi, echipa de elaborare P.A.S., 

Consiliul de Administraţie, C.E.A.C.) răspunde de îndeplinirea obiectivelor propuse în P.A.S. şi de 

monitorizarea activităţilor. 

              În consecinţă: 

Tipul activităţii 

Responsabilitatea 

monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa 

monitorizării 

Datele întâlnirilor 

de analiză 

Realizarea studiului asupra 

mediului extern 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual septembrie 

Realizarea studiului asupra 

mediului intern 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

semestrial 

 

octombrie 

iunie 

Intocmirea seturilor de 

teste care să sprijine 

monitorizarea ţintelor 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

lunar 
decembrie  

martie   

Monitorizarea periodică a 

implementării acţiunilor 

individuale 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

semestrial 
decembrie   

aprilie   

Comunicarea acţiunilor 

corective în lumina 

rezultatelor obţinute 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

semestrial 
decembrie   

aprilie   

Monitorizarea 

implementării acţiunilor 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

lunar 
decembrie  

mai 

Evaluarea implementării 

acţiunilor 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual iunie 

Revizuirea acţiunilor 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual septembrie  

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual iunie  

Realizarea planului 

 operaţional 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual iunie 

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor. 

Actualizarea acţiunilor din 

Consiliul de 

Administraţie, 

C.E.A.C. 

anual iunie  
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PAS în lumina evaluării 
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GLOSAR 

 

 

TVET – Învăţământ profesional şi tehnic 

SAM – Şcoala de Arte şi Meserii 

MECI – Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Inovării 

PRAI – Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

PLAI -  Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi tehnic 

AJOFM – Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

ISJ – Inspectoratul Şcolar Judeţean 

CLDPS – Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională 

CCD – Casa Corpului Didactic 

CJAPP – Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică 

ONG – Organizaţie Nonguvernamentală 

SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats 

(Ameninţări) 

SPP – Standarde de Pregătire Profesională 

ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale 

ADR – Agenţia de Dezvoltare Regională 

 

mailto:liceultehnologiccurtici@yahoo.ro
http://www.liceulcurtici.ro/

