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Partea 1- Contextul

Planul de actiune al Scolii (PAS-ul)Liceului Constantin Brâncoveanu Horezu are în vedere un orizont de timp de patru ani având ca finalitate
autonomia funcţională a şcolii, capacitatea ei de a-şi concepe o politică (strategie) proprie în plan curricular financiar şi al resurselor umane. Pe de altă
parte avem în vedere creşterea influenţei comunităţii locale în elaborarea ofertei educaţionale pe baza cererii de servicii exprimate de către comunitate.
Practic această cerinţă va duce la individualizarea şcolii noastre dându-i o identitate, o personalitate aparte în sistemul educaţional vâlcean.
Avem în vedere următoarea reţea informaţională pe baza căreia se dezvoltă oferta educaţională:
1) Cultura organizaţiei şcolare în sens managerial pornind de la complexul de valori împărtăşite de membrii implicaţi în complexul
instituţional:
- emblema de marcă – personalitatea lui Constantin Brâncoveanu;
- ritualurile specifice – atitudinea vestimentară festivă; schimbul anual cu licee europene;
- miturile specifice – mitul generaţiilor de aur, mitul şcolii de matematică, eroii (personalităţile politice, culturale, oamenii de afaceri);
- limbajul profesional – orientarea relaţiilor interpersonale spre comunicarea profesională;
- identificarea credinţelor conducătoare, respectul pentru învăţătură, credinţa în moralitate;
Reconstrucţia culturală a şcolii poate să edifice încrederea reciprocă între manager şi salariaţi, acceptarea schimbărilor ca oportunitate şi nu
ameninţare, încurajarea creativităţii, ,,normalizarea’’ activităţii post-tranziţie, precum şi recunoaşterea dreptului de a greşi uneori.
2) Viziunea echipei manageriale în dezvoltarea unităţii pe termen mediu şi lung:
- transformarea liceului Constantin Brâncoveanu ca unitate şcolară de elită având ca finalitate transformarea prin intermediul şcolii, a
zonei Horezu. În prezent aceasta este o zonă slab dezvoltată, cu sărăcie extremă, cu atitudini conservatoare, reacţii ostile faţă de şcoală,
faţă de morală, faţă de reuşită;
- transformarea în termen scurt a şcolii în Colegiu Naţional.
3) Conştientizarea şi negocierea nevoilor şi resurselor comunităţii locale înţeleasă ca un complex geografic format din oraşul Horezu şi
douăzeci de comune satelit:
- nevoile comunităţii vizează în prezent ocuparea unui loc de muncă, în zonă, aproape de domiciliu într-o meserie care să asigure
subzistenţa pe un termen lung;
- într-o perspectivă mai îndepărtată trebuie să avem în vedere germenii societăţii de tip postindustrial (microferme moderne, turism rural
şi religios, ecologizare, producţie de soft);
- vom avea în vedere studiul realizat de Fundaţia Parteneri pentru dezvoltare locală (FDPL) care a evaluat potenţialul de dezvoltare al
oraşului într-o anchetă, studiul servind la elaborarea strategiilor în domeniul economic, social şi spiritual şi a planurilor de acţiune
specifice

4) Cunoaşterea şi asumarea de către grupurile de interes, elevi, părinţi, profesori, autorităţi locale, agenţi economici a misiunii şcolii:
- educarea elevilor horezeni la nivelul standardelor europene, atât în ceea ce priveşte cultura generală cât şi abilitatea profesională.
Ne propunem, de asemenea, sa dezvoltam o cooperare si un parteneriat real intre toti actorii implicati in acest demers: profesori, parinti,
comunitate locala, autoritate locala, agenti economici. Prin asumarea si transformarea in imperativ a urmatoarei misiuni:
„NOI, IMPREUNA CU FAMILIA TA, TE CALAUZIM SPRE SUCCES, CACI TU NE REPREZINTI” (Seneca)

In aceasta perspectiva, scoala este, in egala masura, preocupata de crearea unui climat favorabil studiului si invatarii continue atat pentru elevi,
cat si pentru personalul scolii. Vor fi incurajate cercetarea, studiul individual, competenta si perfectionarea continua a cadrelor didactice care predau
in scoala, conditii sine qua non ale formarii deprinderilor prin dezvoltarea competentelor transferabile si a atitudinilor bazate pe valori.
Suntem convinsi ca intr-un caracter puternic, cladit in functie de talentele si aptitudinile individuale, care le ofera incredere in posibilitatile
proprii prin cunoasterea de sine si cultivarea respectului de sine, se afla resursele necesare reusitei intr-o lume aflata intr-un dinamism accelerat si, in
care, singurele repere durabile sunt cele interioare. Consideram ca astfel oferim fiecarui tanar instrumentele absolut necesare pentru a-si maximiza
posibilitatile de progres intelectual pe tot parcursul vietii, competentele si valorile necesare pentru a fi cetateni activi, toleranti si responsabili, educati
in spirit de echipa, precum si aptitudinile necesare construirii unei cariere de succes.
Punctul de plecare in acest demers trebuie sa il constituie constientizarea ideii ca invatand in Liceul “Constantin Brancoveanu”, invaluit in aura
Marelui si Sfantului Domnitor, elevul este, intr-un fel, purtatorul unui insemn nobiliar care nu ii da drepturi in plus, ci inalte datorii!

1.2 Profilul prezent al scolii
Liceul „Constantin Brâncoveanu” este a doua mare unitate de învăţământ din judeţul Vâlcea, fiind singura unitate de învăţământ liceal din
oraşul Horezu si din depresiunea Horezu. Înregistrarea ca liceu datează din 1954, anul acesta împlinindu-se 65 de ani de învăţământ modern pe
meleaguri horezene.
Liceul este situat in regiunea sud-vest Oltenia, în partea de nord a judeţului Vâlcea şi ofera servicii educationale pe o rază de peste 25 km, în
zona Olteniei de sub munte, cu elevi proveniţi din peste 23 de comune.
Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este una din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, create în 1998, fără puteri administrative,
funcţiile sale principale fiind coordonarea proiectelor de dezvoltare regională şi absorbţia fondurilor de la Uniunea Europeană. Din punct de vedere
administrativ, Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia cuprinde cinci judeţe (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea), cu localităţile structurate în 40 de
oraşe, din care 11 municipii, 408 comune şi 2 066 sate. Judeţul Vâlcea este unul dintre cele 41 de judeţe ale României. Are o populaţie de 413.511 de
locuitori şi suprafaţă de 5.765 km². Din punct de vedere administrativ, judeţul Vâlcea este împărţit în 2 municipii, 9 oraşe şi 78 de comune.
In cadrul Liceului „Constantin Brâncoveanu” sunt instruiti elevi în domeniile electric, mecanica, industrie textilă şi pielărie, construcţii, instalaţii
şi lucrări publice, resurse naturale şi protecţia mediului – pentru liceul tehnologic. În cadrul liceului se şcolarizează elevi şi pentru filiera teoretică,
profilul real şi umanist, respectiv specializările matematica-informatică, ştiinţele naturii, filologie şi ştiinţe sociale, cursuri de zi si frecventa redusa.
Provenienţa elevilor se bazează pe accesul egal la educaţie al tuturor copiilor, atat din mediul urban cat si din mediul rural.
Şcoala cuprinde ciclul preprimar, ciclul primar, ciclul gimnazial, liceu teoretic cursuri de zi şi frecvenţă redusă, liceu tehnologic - cursuri de zi
SI SCOALA PROFESIONALA DE 3 ANI.
Peste 80% din elevii liceului fac naveta, unitatea şcolară nedispunând de internat. Naveta zilnică a elevilor la locurile de domiciliu se
realizează din localitatile Tomşani, Măldăreşti, Pietrari, Bărbăteşti, Vaideeni, Berbesti,Mateesti, Slătioara, Stroieşti, Polovragi, Costesti, Popesti Ursi, Cernisoara, Oteşani, Transportul elevilor provenind din satele Romani, Ursani, Ramesti se face cu cele doua microbuze scolare si cu două
microbuze puse la dispozitie de Primaria Orașului Horezu.

Clase Liceul Constantin Brancoveanu Horezu
În anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi la început 1971 elevi repartizaţi intr-un număr total de clase de 84, astfel:

-

Horezu
Clasele Pregatitoare= 3 clase
Clasele I-IV= 10 clase
Clasele V-VIII=11 clase
Clasele IX-XII= 39 clase
Clasa IX - X Invatamant profesional=3 clase
Clase IX-XIII FR=5
Ursani
-

Gradinite=1 grupa prescolari

Romanii de Jos
-

Gradinita=1 grupaprescolari
Clase pregatitoare si I - III simultan
Clase V-VIII= 4 clase

Romanii de Sus
-

Gradinite=3 grupe prescolari
Clasa pregatitoare=1 clasa
Clasele I-IIIsimultan
Clasele II-IV simultan

Învăţământ preşcolar
Nr.crt. Structura
1.
Romanii de Sus
- grupa mica
- grupa mijlocie
- grupa mare
2.
Romanii de Jos
- simultan
3.
Urşani
- simultan
4,
Total

Nr. înscrişi la început de an
10
13
12
10
7
52

Învăţământ primar
Nr.crt. Structura
1.
Romanii de Sus
- pregatitoare
- clasa I-III
- clasa a II-a + a IV a (simultan)
2.
Romanii de Jos
- pregatitoare +I+III+IV
(simultan)
3.
Horezu
- pregatitoare (3 clase)
- clasa I (2 clase)
- clasa a II-a (3 clase)
- clasa a III-a (2 clase)
- clasa a IV-a (3 clase)
4.
Total
Învăţământ gimnazial

Nr. înscrişi la început de an
14
8+13
11+11
2+1+2+2

66
52
53
53
63
351

Nr.crt. Structura
1.
Romanii de Jos
- clasa a V-a
- clasa a VI-a
- clasa a VII -a
- clasa a VIII-a
2.
Horezu
- clasa a V-a (3 clase)
- clasa a VI-a (2 clase)
- clasa a VII –a (3 clase)
- clasa a VIII-a (3 clase)
3.
Total

Nr. înscrişi la început de an
15
12
13
13
82
57
81
79
352

Învăţământ liceal teoretic
Nr.crt.
1.

Cursuri de:

2.

3.

- filologie

Zi

- ştiinţele naturii

- ştiinţe socio-umane

4.

5.
6.

Profil
- matematica-informatica

Clasa
IX (intensiv)
X (intensiv)
XI (intensiv)
XII
IX
X
XI
XII
IX (1 clase)
X (2 clase)
XI (2 clase)
XII (2 clase)
IX
X
XI
XII

Total
Frecvenţă redusă

IX

Nr. înscrişi la început de an
28
30
30
29
29
30
32
30
28
26+29
30+30
27+30
29
32
30
30
559
16

X
XI
XII
XIII
7.

Total

15
14
30
24
99

Învăţământ liceal tehnologic
Nr. crt.

Domeniul

Clasa Calificarea/Specializarea

1.

Electric

2.

Mecanică

3.

Industrie textilă şi
pielărie

4.

Resurse naturale şi
protecţia mediului

IX
IX
X
X
XI
XI
XII
XII
IX
X
XI
XII
IX
X
XI
XII
IX
X
XI
XII

5.

Total

Învăţământ profesional de 3 ani

Tehnician in instalaţii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician in instalaţii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician in instalaţii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician in instalaţii electrice
Tehnician electrotehnist
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Tehnician mecatronist
Tehnician în confecţii textile
Tehnician în confecţii textile
Tehnician în confecţii textile
Tehnician în confecţii textile
Tehnician ecolog şi de protecţia mediului
Tehnician ecolog şi de protecţia mediului
Technician agromontan
Tehnician ecolog şi de protecţia mediului

Nr. înscrişi la
început de an
28
19
28
23
27
21
28
23
28
24
25
22
20
14
19
23
30
27
27
23
479

Nr.crt.

Domeniul

Anul

1.

Mecanică+Construcţii

I

2.

Mecanică+Construcţii

II

3.

Mecanică+Construcţii

II

4.

Total

Grupa
Calificarea/Specializarea
Grupa1 Grupa2
Mec.
Sudor
Constr. Zidar, ipsosar, vopsitor,
tapetar
Mec.
Sudor
Constr. Zidar, ipsosar, vopsitor,
tapetar
Mec.
Sudor
Constr. Zidar, ipsosar, vopsitor,
tapetar

Nr. înscrişi la
început de an
15
16
10
11
14
13
79

Liceul “ Constantin Brancoveanu “ Horezu a fost şi este preocupat de:
-

identificarea şi introducerea de noi calificări ca urmare a schimbărilor intervenite pe piaţa muncii locale şi regionale;
eliminarea calificărilor care nu mai sunt cerute pe piaţa muncii;
introducerea educaţiei incluzive;
implicarea şcolii noastre în inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor.

Dezideratele de mai sus sunt asigurate de parteneriatul dintre şcoală, părinţi, agenţi economici şi comunitatea locală. Ca urmare a acestei
colaborări elevii noştri vor dobândi competenţe şi abilităţi pe tot parcursul perioadei de şcolarizare în concordanţă cu cerinţele angajatorilor, cerinţe
ale unei economii bazată pe cunoaştere.
Parteneriatul dintre şcoală şi întreprindere porneşte de la interesele reciproce ale elevilor, şcolii, angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazânduse pe o realitate cât de simplă atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat
necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de
absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă comenzilor sociale.
Preocuparea şcolii pentru calificările cerute pe piaţa muncii s-a concretizat prin întocmirea documentelor necesare acordării autorizaţiei de
funcţionare provizorie si apoi pentru acreditare si transmiterea lor în timp util la ARACIP, astfel ca, liceul are acreditare pentru toate specializarile. La
stabilirea ofertei educaţionale se ţine cont în primul rând de corelarea acesteia cu cererea de pe piaţa muncii. Piaţa muncii locală, judeţeană, regională
şi naţională se află într-o continuă schimbare, iar adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt condiţii esenţiale de integrare socio-profesională a absolvenţilor
învăţământului tehnic şi profesional.

Şcoala noastră a depus şi depune eforturi pentru a asigura baza materială, cadre didactice, parteneriate cu angajatori care să ducă la
îndeplinirea obiectivului prioritar al unităţii noastre de învăţământ, acela de creştere a ratei de integrare socio-profesională a absolvenţilor noştri.
Prin programul PHARE TVET baza materială a şcolii a fost dezvoltată cu cele două laboratoare în domeniile electrotehnica si actionari
electrice, laboratorul multimedia, laboratorul de constructii, cabinetul de desen, atelierele scoala din domeniile electric, mecanic si constructii,
instalatii si lucrari publice, dotate cu echipamente la cele mai înalte standarde. In prezent, baza materială constă 46 săli de clase cu mobilier şcolar
modern, 116 calculatoare amplasate în 2 laboratoare de informatică - conectate la Internet, 1 cabinet multimedia, 2 laboratoare de electrotehnica, un
laborator constructii, un cabinet de desen, 7 ateliere şcoală pentru desfăşurarea orelor cuprinse în aria curriculară tehnologii, o sala de masini si un
atelier de sudura. În ceea ce priveşte orele din planul de învăţământ de la celelalte arii curriculare, şcoala deţine 2 laboratoare de fizică, doua
laboratoare de chimie, doua laboratoare de biologie, un centru de documentare si informare, o bibliotecă cu un număr de 19253 volume si cabinet de
consiliere psihopedagogica şi un cabinet medical.
O preocupare majoră a şcolii noastre este aceea de a respecta sintagma „Mens sana in corpore sano”; astfel baza sportivă este formată din
doua sali de sport şi teren de sport cu covor sintetic, care permit desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi organizarea de competiţii sportive.
Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50/50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor
recreative fiind de 10(20)/5(10) minute.
Dobândirea de competenţe de către elevi, în anul şcolar 2015-2016, este asigurată de către cadrele didactice ale unităţii noastre de învăţământ,
majoritatea titulare si in procent de 99% calificati. Cadrele didactice din şcoala noastră sunt preocupate de dezvoltarea bazei didactico-materiale şi de
perfecţionarea lor în vederea aplicării noilor metode de predare-învăţare, fapt care rezulta din situatia statistica de mai jos.
Cadre didactice
-

Titulare- 111
Suplinitoare- 22
Pensionari- 5
Distributia
FUNCTIA
Personal didactic

Doctorat
6

Gr.I
77

Gr.II
20

Definitivat
31

Debutant
8

Necalificat
0

Un rol important in desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv-educativ îl are si personalul didactic auxiliar si cel nedidactic,
insuficient in prezent datorita limitelor impuse de legislatia in vigoare, tinand cont de numarul mare de elevii ai unitatii de invatamantpe grade
didactice a resurselor umane – cadre didactice, la inceputul semestrului I a anului scolar 2018-2019 se prezinta astfel :

Număr de persoane
încadrate
1

Numărul de personal este:
la nivelul
Număr de
normativelor
norme pentru sub normativele
privind încadrarea
fiecare
privind încadrarea
categoriei
categorie de
categoriei respective respective de
personal
de personal
personal
1
x

sef
Contabil

1

1

x

Secretar sef

1

1

x

Secretar

3

3

x

Adm. financiar-administrator

1

1

x

Laborant

2

2

x

Bibliotecar

2

1,5

x

Categorie de personal
Administrator financiar-contabil

Inginer de sistem / Informatician
Arhivar

1
1

1
0,5

x
x

peste normativele
privind încadrarea
categoriei respective de
personal

Personalul nedidactic (număr pe categorii):
Categorie de personal

Paznici
Ingrijitori
Muncitori
Conducatori auto (microbuz scolar)

Număr de
persoane
încadrate

4
14
5
2

Număr de
norme pentru
fiecare
categorie de
personal

4
12,25
5
2

Numărul de personal este:
sub
normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective
de personal

la nivelul
normativelor
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

x
x
x
x

peste normativele
privind încadrarea
categoriei respective
de personal

Cifre statistice ale anului 2018-2019 sunt:
-

-

-

rata de promovabilitatea: 98,71% (la 1 august 2019)
invatamant primar 99,42%, invatamant gimnazial 95,21%, liceu 98%, frecventa redusa 44,23%
rata de absolvire a claselor terminale 99,009%
rata de repetentie: 0.09%
rata de absenteism la nivel de scoala: 1.42% fata de 1,34 % in anul scolar 2017-2018, promovabilitatea la clasa a-VIII-a este 99%,
rata de abandon:0.01%
toti elevii inscrisi la examenele de atestat profesional (clasele de matematica- informatica) si la examenele de certificare a competentelor
profesionale nivel 3, nivel 4 au promovat;
procentul de promovare la examenul de bacalaureat este: 60,89% superior faţă de 56.2 % în anul scolar 2015-2016, şi celui din anul scolar 20172018 care a fost de 51 %. Prin implementarea proiectului ROSE ne propunem ca în următorii 4 ani acest procent să crească cu 1-1,5% ,astfel
încât în anul 2020 să se ajungă spre 70%.
s-au realizat parteneriate cu un număr de 7 agentii economici in vederea realizarii CDL-urilor si a instruirii practice a elevilor (SPP- Stagii de
pregătire practică)
revizuirea ofertei scolare in functie de cerintele de pe piata muncii, ale parintilor si elevilor- beneficiari directi ai serviciilor educationale: clasa
de constructii, de tehnician agromontan şi realiyarea demersurilor necesare pentru autorizarea şi acreditarea unei clase – profil servicii, cu 2
grupe 14 locuri cu specializarea - ospătar(chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie şi 14 locuri cu specializarea – bucătar, pregătire ce se
va realiza în cadrul învăţământului profesional de 3 ani.
implicarea elevilor, profesorilor in proiecte europene;
introducerea unei perspective noi asupra experientei de munca, bazata pe competente .

Disfunctionalitati:
-

Implicare insuficienta din partea parintilor in viata elevilor si in colaborarea cu scoala, pentru asigurarea frecventei , a disciplinei si pentru
cresterea nivelului de pregatire al elevilor;
Implicare din ce in ce mai scazuta a personalului scolii in desfasurarea unor activitati din comisiile de lucru, datorita scaderii motivatieidisparitia fondului de premiere, a salariilor de merit, numarul redus al gradatiilor de merit distribuite la nivel judetean;
Existenta unui numar relativ mare de elevi proveniti din familii cu venituri foarte mici;
Numarul foarte mare de elevi cu parintii plecati in strainatate;
Salile de sport nu se ridica, in privinta conditiilor furnizate (incalzire, aerisire), la nivelul standardelor actuale;
Dotari insuficiente pentru desfasurarea activitatii de pregatire practica la unele calificari profesionale (tehnician in industria textila, tehnician
ecolog si protectia calitatii mediului, tehnician agromontan) ;
Lipsa fondurilor pentru asigurarea materialelor consumabile necesare desfasurarii orelor de instruire practica;
Lipsa agentilor economici puternici pentru asigurarea corespunzatoare a stagiilor de pregatire practica la acestia;
Neconcordanta dintre orarul scolii si orarul transportului elevilor prin firmele de transport;
Activitati de orientare scolara si profesionala la nivelul invatamantului gimnazial insuficiente
Lipsa unor optionale care sa promoveze si sa valorifice mestesugurile si traditiile locale;
Rezultatele foarte slabe la bacalaureat obtinute, in special, de elevii apartinand invatamantului tehnologic si teoretic-frecventa redusa ;

1.4. Contextul european
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să
iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de
muncă, productivitate şi coeziune socială.
La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17
iunie 2010.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 riorităţiinterdependente stabilite la nivelul statelor membre:
Creştere inteligentă:
Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare
Creştere durabilă:
Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice
Creştere inclusivă
Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Ţinte:
Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%
Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar.
“20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de
energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990
Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie
Strategia ”Europa 2020”
Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ținte sunt propuse ca instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice:

3 iniţiative pentru creşterea inteligentă:
O Uniune a inovării,;
O Agendă Digitală pentru Europa;
Tineret în mişcare.
2 iniţiative pentru creştere durabilă:
O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor;
O politică industrială integrată pentru era globalizării;
2 iniţiative pentru creşterea incluzivă:
O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă;
Platforma europeană de combatere a sărăciei.
Iniţiativa:“Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă"
Măsuri la nivelul statelor membre (selecţie):
Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social
Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de
educaţie şi fomare profesională
Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF
Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general, profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, inclusiv pe cale nonformală sau informală, a competenţelor cerute pentru angare în formarea continuă şi pe piaţa muncii
Iniţiativa:“Tineretul în mișcare”

Linii de acțiune principale:
Dezvoltarea de sisteme educaționale și de formare moderne care să asigurecompetențe-cheie și excelență:
Investiții mai mari, mai țintite și durabile în educație și formare; asigurarea celui mai bun randament al resurselorpublice; diversificarea
surselor de finanțare
Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului școlar timpuriu
Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională: informații de bază pentru planificarea carierei (informații referitoare la
parcursurile educaționale și de formare, oportunități deangajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor și profesiilor cu
potențial de angajare.
Promovarea învățării și predării de calitate
Accentul pe competențele cheie pentru economia și societatea bazată pe cunoaștere, de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi
străine, competențele antreprenoriale, TIC, învățarea online, competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele numerice) și
științelor;
Creșterea atractivității, ofertei și calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi
pentru. calificări de nivel mediu rezultate din programe de educațieși formare profesională.
Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru pentru facilitarea intrării pe piața muncii și orientarea
carierei: programe de tip ucenicie și stagii de practică de calitate.
Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor juridice și administrative ale stagiilor transnaționale.
Sprijinirea unui acces mai bun și a uneiparticipări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea întreprinderilorsă ofere
locuri pentru stagii și să devină bune întreprinderi-gazdă (de exemplu, prinetichete de calitate sau premii), precum și prin acorduri între
parteneri sociali și ca parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI).
Facilitarea parcursurilor și permeabilitățiidintre EFP și învățământul superior, inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale
decalificare și prin menținerea unor parteneriate strânse cu sectorul profesional.
Extinderea oportunităților de învățare non formală și informală; recunoașterea și validarea acestor tipuri de învățare

I.

CONTEXTUL EUROPEAN ȘI NAȚIONAL

Documente strategice care definesc cadrul planificării strategice pentru VET și LLL (învăţarea pe
tot parcursul vieţii):
COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN,
CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL
REGIUNILOR. Un nou impuls pentru cooperarea europeană în domeniul educației și
formării profesionale pentru a sprijini strategia Europa 2020.
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Vocational education and
training for better skills, growth and jobs Accompanying the document Communication
from the Commission Rethinking Education:
The Bruges Communiqué on enhanced European Cooperation in Vocational
Education and Training for the period2011-2020
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013–2020–
2030
Strategia Natională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014 – 2020
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020
Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020
http://www.minind.ro/%5C/strategie_competitivitate/Strategia_Nationala_de_Comp
etitivitate_iunie_2014.pdf
Strategia Integrată de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva învățării pe
tot parcursul vieții 2009-2020
Strategia formării profesionale în Romania este armonizată cu Strategia Europa 2020
(aprobată în 2011) cu privire la creștere inteligentă realizabilă prin investiții majore în educație,
cercetare și inovare sustenabilă, o creștere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă și
reducerea sărăciei (Comisia Europeană). Cele șapte inițiative emblematice definite prin strategie
au o puternică conexiune – directă sau indirectă - cu formarea profesională prin:
- Creștere inteligentă
1.
Agenda digitală pentru Europa;
2.
Uniunea de inovare;
3.
Tineretul în mișcare;
- Creștere sustenabilă
4.
Resurse eficiente pentru Europa;
5.
Politici industriale pentru era globalizării;
- Creștere incluzivă
6.
Agenda pentru noi deprinderi și ocupații;
7.
Platforma Europeană împotriva sărăciei.

Strategia formării profesionale în România respectă principiile și instrumentele
europenepentru cooperare în VET - astfel:
- EQF - European Qualifications Framework/ Cadrul European al Calificărilor
- ECVET- European credit transfer system for VET / Sistemul European de Credite Transferabile
pentru VET
EQAVET - European Quality Assurance Reference Framework for VET / Cadrul
European deReferintă pentru Asigurarea Calității în VET
Strategia ET 2020 stabilește în acest context obiective strategice pentru următorul
deceniu,incluzând formarea profesională inițială (IVET) și formarea profesională continuă
(CVET) – cu viziunea ca sistemele de formare profesională să devină mai atractive, relevante,
orientate către carieră, inovative, accesibile și flexibile – în raport cu situația din 2010.
Strategia Europa 2020 stabilește ținte specifice la nivel european pentru educație și
formareprofesională în funcție de evoluția acestor indicatori în perioada de referință relevantă, pe
baza cărora fiecare stat membru și-a stabilit propriile ținte:

Indicatori

Perioada
referință

Unitate

2012 2013

Ținta Ținta
EU
RO
2020 2020

de

2005 2009 2010 2011
Rata de ocupare

%
(20-64 ani) 63.6

63.5

63.3

62.8

63.8 63.9

70

75

Rata de părăsire
timpurie a școlii

%
(18-24ani) 19.6

16.6

18.4

17.5

17.4 17.3

11.3

10

Rata cuprinderii în
învățământ terțiar

%
(30-34 ani) 11.4

16.8

18.1

20.4

21.8 22.8

26.7

40

%
(25-64 ani) 1,6

1,5

1,3

1,6

1,4

12

15

Participare in LLL
Long
Life
Learning

2

Sursa: Eurostat, actualizare: 15/06/2014
Unul dintre cele mai relevante rapoarte care prezintă indicatori relevanți pentru o planificare
strategică bazată pe evidențe este CEDEFOP: On the way to 2020: data for vocational
educationand training policies. Country statistical overview update 2013`.Documentul permite
realizareaunor comparații între performanțele statelor membre, deosebit de utile în stabilirea
țintelor
realiste, pentru perioada de programare stabilită, și a acțiunilor suport prin care aceste ținte se pot
realiza.
Pentru România, documentul evidențiază o serie de aspecte relevante, care fundamentează partea
de analiză și de prognoză:
Date statistice validate privind atractivitatea, accesul și flexibilitatea formării profesionale

Ponderea tinerilor înscriși în formare profesională inițială (IVET) este relativ mare, 63,1%
în comparație cu 50,3% media europeană (2011);
Rata de participare a adulților în programe de formare pe parcursul întregii vieți (LLL) a
fost în 2012 de 1,4%, mult sub valoarea europeană de 9%;
se observă că persoanele șomere au disponibilitate mai redusă de participare la programe
de LLL;
Ponderea angajatorilor care au oferit programe de formare profesională continuă (FPC) în
2010 a fost de 24% față de 60% nivel european;
Rata de participare a angajaților la programe de formare profesională continuă a fost de
18% față de 38% la nivel european;
Rata de participare în formarea la locul de muncă (on-the-job training) este de 10% față
de 21% media europeană
Comparând datele pentru Romania cu media europeană, în evoluție se observă că diferențele
cresc, însemnând o înrăutățire a situației, relativ la media europeană.
Date statistice privind investiții, dezvoltarea de competențe, relevanța în raport cu piața
muncii
Ponderea tinerilor (30 - 34 de ani) cu nivel de educație terțiar în VET (ISCED5b) este de
1,8%, mult sub media europeană de 8,6%;
Investițiile întreprinderilor pentru formarea profesională continuă, ca pondere a costurilor
cu forța de muncă (labour cost) este de 0,4%, jumătate față de media europeană;
Avem un rezultat peste media europeană privind numărul de limbi străine în învățământul
secundar superior, fiind de 1,9 față de valoarea europeană de 1,2;
Rata de angajare a absolvenților de IVET (vârsta de 20 - 34 de ani) pentru nivelele ISCED
3-4 este de 82,1%, peste media europeană de 79,1%;
Datele arată că absolvenții de IVET au șanse mai mari de angajare în raport cu absolvenții
de învățământ general, deși rata de angajare de 4,1% rămâne în urma valorilor europene de 5,6%;
Rata de părăsire timpurie a școlii de 17,4% este peste media europeană de 12,8%, cu ținta
națională asumată de 10%;
Cu toate că ponderea tinerilor din învățământul superior a crescut semnificativ de la
12,4% în 2006 la 18,1% în 2010, respectiv 21,8% în 2012, valorile rămân în urma celor din
Europa, unde ținta asumată este de 40%;
Rata de angajare a populației (20 - 64 de ani) este de 63,8%, sub media europeană de
68,5%, în raport cu ținta de 75%;
Ponderea tinerilor în situație de părăsire timpurie a școlii este de 20,4%, peste media
europeană de 17%, iar rata de angajare a tinerilor (20 - 34 de ani) de 11% este sub valorile
europene de 14,5%.

II. CADRUL ACTUAL AL ORGANIZĂRII ŞI FUNCŢIONĂRII FORMĂRII
PROFESIONALE
În România, formarea profesională este asigurată prin două sisteme complementare: sistemul de
formare profesională inițială și sistemul de formare profesională continuă; prin formarea
profesională iniţială resursele umane dobândesc o calificare care permite obținerea unui loc de
muncă și apoi, prin formarea profesională continuă, dezvoltarea carierei profesionale pe
parcursul vieții, în concordanță cu cerințele pieței muncii în continuă dezvoltare și cu aspirațiile
personale.
Formarea profesionala inițială furnizată prin învățământul profesional și tehnic- ÎPT
estereglementată prin legea Legea educației naționale nr. 1/2011 și regulamentele aferente.
Formarea profesională iniţială pentru persoanele care au finalizat învăţământul obligatoriu şi nu
au o calificare este reglementată prin LEGEA nr. 279/2005 (Republicată 2012) privind
ucenicialalocul de muncă.
În urma unor programe comprehensive de reformă care au vizat întregul sistem dar și
componente specifice, ÎPT a înregistrat o serie de progrese, care constituie repere pentru
dezvoltarea
viitoarei
strategii.
În
acest
sens,
Raportulnaţional
asupra
implementăriiCadruluistrategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării
profesionale ET 2020, elaborat de către Institutul de Științe ale Educației (București, aprilie
2011) menționează următoarele:
-

PROGRESE în domeniul curricular

`Noul cadru legislativ susţine explicit centrarea învăţământului românesc pe
competenţe,demerscare a debutat cu unele măsuri punctuale la nivel de curriculum încă din
2003. Conform legii, curriculumul naţional pentru învăţământul primar şi gimnazial se axează
pe cele 8 domenii de competenţe cheie, iar învăţământul liceal vizează dezvoltarea
competenţelor specifice în funcţie de filiera de formare/calificare. În acest context, al centrării
pe competenţe, este restructurat şi sistemul de evaluare. Pentru învăţământul profesional și
tehnic, finalitățile formării sunt definite în termeni de rezultate ale învățării – competențe,
cunoștințe – abilități - deprinderi, în concordanță cu cerințele permanent actualizate ale
mediului economic.
-

PROGRESE prin reconfigurarea sistemului de învăţământ profesional

Pentru încurajarea accesului la învăţământul profesional şi tehnic, noul cadru legislativ a
introdus măsuri de reconfigurare a structurii acestuia. Astfel, învăţământul profesional poate fi
organizat în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente sau afiliate liceelor tehnologice.
Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale validate
de comitete sectoriale. Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de
certificare a calificării. Răspunzând cerințelor actuale ale economiei a fost definită forma de
învăţământ profesional și cu durata de 3 ani, după finalizarea clasei a VIII-a.
-

PROGRESE în descentralizare

Pentru asigurarea participării la o educaţie de calitate, s-a propus înfiinţarea Consorţiilor
şcolare, care se bazează pe parteneriate contractuale între unităţile de învăţământ, pentru a
asigura: mobilitatea personalului între şcolile membre ale consorţiului; utilizarea în comun a
resurselor şcolilor din consorţiu; lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite elevilor și
recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării și evaluării acestora.

De asemenea, pentru a susţine deschiderea şcolii către comunitate, o parte dintre măsurile de
descentralizare administrativă şi financiară a sistemului educaţional prevăd o implicare mai
amplă a actorilor şcolari (familie, autorităţi locale, agenţi economici) şi luarea deciziilor la
nivelul şcolii (ex. stabilirea ofertei curriculare opţionale/în dezvoltare locală, selectarea
personalului didactic).
- PROGRESE privind susţinerea unor noi medii de învăţare
Pentru creşterea calităţii predării şi pentru susţinerea învăţării pe tot parcursul vieţii, s-a
stabilit înfiinţarea Bibliotecii Şcolare Virtuale și a Platformei şcolare de e -Learning, care
includ programe şcolare, exemple de lecţii pentru toate temele din programele şcolare, ghiduri
metodologice, exemple de probe de evaluare.
Schema sistemului de formare profesionala inițială prin ÎPT– parte a sistemului național
deeducație:

Formarea profesională continuă – este reglementată prin Legea nr. 167/2013
pentrumodificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulților.

IV. OBIECTIVELE STRATEGICE ŞI DIRECŢIILE
FORMAREA PROFESIONALĂ 2014 - 2020

DE

ACŢIUNE

PENTRU

Strategia formării profesionale pentru perioada 2014 - 2020 stabileşte patru obiective strategice,
realizate prin 17 direcţii de acţiune și acțiuni specifice, astfel:
Obiectivul strategic 1. își propune asigurarea relevanței sistemelor de FP în raport cu cererea
și tendințele pieței muncii și exprimă, de fapt, filozofia dezvoltărilor în formarea profesională
prin care acest sector își aduce o importantă contribuție la dezvoltarea economică locală –
regională - națională și europeană. Strategia va ţine cont de caracterul regional al dezvoltării
economice şi de disparităţile existente în termeni de acces şi participare la FPA.
Obiectivul strategic 2. definește modul în care sistemul de formare profesională se adresează
beneficiarilor direcți, fie prin formare inițială fie prin formare continuă, de fapt încurajând
învățarea de-a lungul întregii vieți. Strategia va încerca să furnizeze un răspuns adecvat la
nevoile persoanelor, angajatorilor şi comunităţilor în materie de formare profesională de
calitate pentru piaţa muncii.Prin direcțiile de acțiune aferente acetui obiectiv strategic vizăm o
contribuție semnificativă la realizarea obiectivului major al Strategiei EU2020, și anume
creșterea ratei de ocupare, cu ținta de 75%.
Obiectivul strategic 3. are în vedere cerințele de asigurare a calității pentru întregul sistem de
formare profesională, cerință esențială pentru o contribuție recunoscută la creșterea
competitivității economiei naționale și europene, care se poate realiza doar prin procese,
sisteme și mecanisme asigurate din perspectiva calității, într-o abordare armonizată cu
sistemele europene de calitate.
Obiectivul strategic 4. scoate în evidență caracteristicile esențiale ale tuturor acțiunilor din
sectorul formării profesionale care, pentru a fi eficiente și relevante, este necesar a fi realizate
prin cooperare, în cadrul unor parteneriate funcționale la toate nivelurile de acțiune, și cu
filozofia încurajării creativității și valorizării inovării. Aceste principii sunt prezente și pătrund
toate prioritățile de acțiune concrete, însă definirea lor în cadrul unui obiectiv distinct va
accentua importanța stragegică a acestora în contextul actual.

PRAI al Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest Oltenia, 2016-2025
Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profesional şi tehnic
(IPT) are caracter naţional şi este realizată în raport cuobiectivele asumate de România ca stat
membru al Uniunii Europene.
Obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creşterea contribuţiei învăţământului
profesional şi tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe
inovare şi cunoaştere, participativă şi inclusivă.
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei:
economic şi social. Prin urmare IPT nu se poate rezuma, în sens restrâns, la satisfacerea
cerinţelor imediate ale unui loc de muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru dezvoltarea unei
cariere de succes care presupune integrare socio–profesională, inclusiv în plan antreprenorial,
și/sau continuarea studiilor. În aceste condiţii IPT trebuie să asigure absolvenților șansa ocupării
unui loc de muncă, văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul învăţării pe parcursul
întregii vieţi, care include și învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia.
Iată de ce prognoza ofertei IPT realizată în corelare cu o cerere previzionată a forţei de muncă şi
tranziţia de la şcoală la viaţa activă devin elemente strategice pentru o planificare performantă.
Modelul propus şi implementat începând cu anul 2003 urmăreşte asigurarea unei oferte de
formare profesională prin IPT relevantă în raport cu nevoile previzionate ale pieţei muncii,
relevanță care se referă atât la aspectul cantitativ (deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa
muncii) cât şi la aspectul calitativ (teritorialitatea ofertei şi calitatea rezultatelor învăţării).
Modelul de planificare strategică se caracterizează prin:
descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv
aţional, regional, judeţean şi local realizarea exerciţiului participativ bazat pe acţiunea colectivă a
partenerilor economici şi sociali multipli (Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a
Parteneriatului Social, Consilii de Administraţie al unităţii de învăţământ) combinarea fluxului
decizional de sus în jos cu cel de jos în sus elaborarea, implementarea şi monitorizarea
instrumentelor de planificare strategică:
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) - nivel regional ; Planul Local de Acţiune
pentru Învăţământ (PLAI) - nivel judeţean; Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) - nivelul
comunităţii din aria de acţiune a şcolii.
Scopul Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI) este de a îmbunătăţi corelarea
dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la
nivel regional şi de a creşte contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea regională, în
perspectiva anului 2025. PRAI cuprinde: analiza contextului regional din punct de vedere al
evoluţiilor şi previziunilor demografice, de piaţă a muncii şi economice; analiza capacităţii
sistemului învăţământului profesional şi tehnic de a răspunde nevoilor identificate prin analiza
contextului regional;
priorităţile, ţintele şi acţiunile pentru dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic la nivel
regional ca răspuns la nevoile identificate; contribuţia învăţământului superior la dezvoltarea
regională.
Rolul PRAI este de a furniza cadrul de referinţă şi de a facilita documentarea pentru elaborarea şi
armonizarea documentelor strategice de la nivel judeţean şi local (PLAI,PAS).

PRAI –ul este un document oferă cadrul strategic de dezvoltare al învățământului profesional și
tehnic din regiunea Sud Vest Oltenia, pe baza analizelor evoluţiilor şi tendinţelor demografice,
ale pieţei muncii şi ale economiei regionale ca bază pentru cererea actuală şi viitoare de educație
și formare profesională, precum şi a situaţiei curente a învăţământului profesional şi tehnic
regional (oferta de educaţie şi formareprofesională).
Pentru realizarea analizelor au fost utilizate date din surse statistice oficiale de la nivelnațional și
nivel european, în același timp, fiind studiate și documentele strategice dedezvoltare ale regiunii
și județelor pentru perioada următoare (ele sunt menționate întext).
Învățământul superior din regiune constituie una din principalele opțiuni de continuare aformării
pentru absolvenții de liceu, astfel încât contribuția acestuia la dezvoltarearegională, prezentată în
capitolul 11, este relevantă prin prisma asigurării forței demuncă înalt specializată în sectoarele
economice cu potențial de dezvoltare undeaceasta este solicitată.
Analiza SWOT a corelării ofertei de formare cu cererea stă la baza identificăriipriorităților,
obiectivelor, precum și a măsurilor din planul de acțiune propus în capitolul10, pentru
transpunerea în practică a principalelor concluzii şi recomandări.
Din analiza situației demografice actuale se desprinde concluzia scăderiisemnificative a
populației totale, determinată, în principal, de manifestarea superioară amortalităţii, comparativ
cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ. Procesullent, dar constant, de îmbătrânire
demografică este caracteristic tuturor judeţelorcomponente și se constituie într-un fenomen ce
contribuie în mod direct la reducereaponderii populaţiei tinere, cu implicaţii negative directe
pentru economie şi societate.
Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentrueducație,
arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care suntreflectate în mod direct planul
de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde sauevidențiat scăderi importante în
perioada analizată, mai ales la învățământulprofesional și tehnic.
Se remarcă, deasemenea, preponderența populației rurale faţă de populaţia din mediulurban, pe
toate grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), avânddrept consecință
ruralizarea regiunii.
În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şifertilităţii,
precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime,structura pe grupe mari
de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensulreducerii numărului tinerilor şi al
creşterii numărului de persoane adulte şi vârstnice.
Aceste concluzii, conduc la inițierea unor măsuri de optimizare a rețelei școlare, astfelîncât să fie
asigurat accesul la educație, în paralel cu optimizarea resurselor umane șimateriale.
Analiza mediului economic regional relevă faptul că diminuarea disparitățilorinteregionale în
ceea ce privește sectoarele economice trebuie susținute și prineducație și formare de calitate, care
să ofere absolvenților posibilitatea să acceadă pepiața muncii și în același timp să își dezvolte
aptitudinile antreprenoriale.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei, proporţional cu nevoilepieţei
muncii, diversitatea activităţilor industriale, ponderea crescută a serviciilor,importanţa
construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.
Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şicerinţele
de competitivitate, trebuiesc avute în vedere o serie de măsuri specifice,respectiv creşterea

numărului de absolvenţi cu nivel 3 de calificare, formarea decompetenţe adecvate pentru: noile
tehnologii, calitate, design, marketing, tehnici de vânzare,dar și formarea continuă a profesorilor
în parteneriat cu întreprinderile, pentruadaptarea rapidă la cerințele de competențe specializate
ale angajatorilor.
Nivelul ridicat al investițiilor din industria prelucrătoare, producția și furnizarea deenergie
electrică și termică, gaze, comerț, agricultură, turism vor trebui susținute dedezvoltarea
calificărilor profesionale din aceste domenii, care să furnizeze forța demuncă necesară.
Piața muncii regională arată o descreștere aproape continuă a ocupării în perioada2002-2015, iar
grupele de vârstă tinere de 15-24 de ani sunt cele mai dezavantajate dinacest punct de vedere.
Analiza comparativă a populației ocupate pe medii rezidențiale, a condus la concluziacă, încă, în
mediul rural, este la valori apreciabile nivelul scăzut de educație. Suntnecesare măsuri care să
susțină accesul la educație de nivel mediu și superior pentrupersoanele rezidente din mediul
rural, inclusiv reorganizarea rețelei școlare de nivelprofesional și liceal.
Pe sectoare de activitatela nivel regional, agricultura deține un procent important înocupare, fiind
urmată îndeaproape de sectorul servicii.
În ceea ce privește șomajul, analiza cifrelor reflectă faptul că, în funcție de nivelul deeducație,
numărul cel mai mare de șomeri înregistrați sunt din categoria persoanelor cueducație scăzut, iar
numărul cel mai mic este al celor cu nivel de educație superior.
Studiul cifrelor privind numărul de locuri de muncă vacante, concluzionează faptul căcele mai
numerose locuri de muncă sunt pentru specialiștii în diverse domenii deactivitate, urmate de cele
pentru lucrători în domeniul serviciilor, tehnicieni și alțispecialiști în domeniul tehnic.
Adaptarea sistemului de educație și formare profesională în sprijinul unei mai bunecorelări a
ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor, trebuie să seconcretizeze prinanticiparea nevoilor
de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii,dezvoltarea și implementarea de
programe de formare în sistem partenerial cu mediulde afaceri corelat cu consolidarea
parteneriatelor cu agenţii economici, cu AJOFM,autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
integrarea socio-profesională aabsolvenţilor.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte și să susțină tendințele de dezvoltare asectoarelor
economice la nivel local și regional, dar și calificările necesare ramurilorindustriale cu potenţial
competitiv, cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noiletehnologii.
Analiza învățământului profesional și tehnic din regiune prin prisma indicatorilor deintrare, de
proces, de ieșire și de impact conduce la concluzii care să permitădezvoltarea unui sistem de
educație și formare flexibil și adaptat la nevoile societății.
Prin creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ dinregiune,
poate fi atinsă ținta de 60% din total, asumată de România în perspectivaanului 2020.
Deasemenea, creșterea ponderii învățământului profesional și echilibrarea procentuluicu
învățământul liceal tehnologic, are în vedere cerințele pieței muncii care arată cănecesarul de
forță de muncă pentru calificări de nivel 4 este în scădere, iar solicitărilede calificări de nivel 3 în
creștere.
Promovarea ofertei de formare a unităților de învățământ profesional și tehnic în rândulsocietății
civile și dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare în carieră pentruelevii de gimnaziu, va

conduce la alegerea, de către tineri, a unui traseu profesionalcare să le ofere, la finalizarea lui, un
loc de muncă în concordanță cu aspirațiilepersonale, corelate cu nevoile economice.
Dezvoltarea continuă a parteneriatelor între operatorii economici și școli va avea carezultat
cunoașterea reciprocă și reală a nevoilor ambelor părți.
Unitățile IPT vor avea în vedere analiza nevoilor de autorizare/acreditare în calificări noi,în
concordanță cu noile tehnologii ale operatorilor economici, astfel încât timpul derăspuns al
sistemului de educație la nevoile de formare să fie cât mai redus.
Demers final al analizelor, planul de măsuri propus în capitolul 10, urmărește creştereacalităţii
sistemului de educație și formare profesională la nivel regional pentru adaptareala cerințele pieței
muncii și la nevoile beneficiarilor direcți.
Contextul regional
În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în contextullarg al
dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de documentelestrategice pentru
perioada actuală de programare.
Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument caresusține
includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui ladezvoltarea socioeconomică a regiunii, fundamentează domeniile de intervenție șinecesarul de finanțare din
fonduri europene în perioada de programare 2014-2020 șicuprinde un portofoliu de proiecte
strategice cu impact regional și local. PDR reprezintăinstrumentul prin care regiunea, plecând de
la analiza socio-economică regională șiavând drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de
investiții și acțiunile cheieprevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își
promoveazăprioritățile și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același
timpcontribuția regiunii la elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014-2020.
Aspectele cele mai importante privind educația și formarea profesională, suntabordate din
punctul de vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctulde vedere al
infrastructurii de învățământ și de cercetare-dezvoltare.
Prioritățile 2014-2020 ale regiunii sunt stabilite astfel încât să se asigure dezvoltareadurabilă și
echilibrată a regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centruaflându-se resursa
umană. Pornind de la orientarea primordială trasată de UE pentruperioada 2014-2020, aceea că
societatea spre care ne îndreptăm este definită casocietate inteligentă, bazată pe cunoaștere, sunt
stabilite domeniile de intervenție șioperațiunile/activitățile indicative (Anexa Rezumat PDR SV
Oltenia 2014-2020).
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea reprezintă exerciţiul deplanificare
a dezvoltării teritoriului pentru orizontul de timp 2022 și furnizează:
• măsuri şi proiecte care să contribuie la creşterea capacităţii teritoriului de agenera o dezvoltare
economică durabilă şi implicit de a menţine şi atrage forţă demuncă inovativă;
• modalități de identificare a zonelor ce necesită intervenţii specifice pentruvalorificarea sau
protecţia capitalului natural şi construit;
• căi de asigurare a echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale învederea
planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum şi de a conservaidentitatea teritoriului;

Pentru a răspunde la aceste probleme, strategia structurează planificarea dinperspectivă
investiţională. Aceasta are în vedere un ansamblu de măsuri şi acțiuni careoperează asupra
teritoriului în raport cu traiectoria economică și demografică şi aredrept scop creşterea capacităţii
zonelor de a genera performanţă economică şi evoluțiedemografică pozitivă în condițiile de
protecţie a spaţiului natural şi construit (AnexaStrategia Vâlcea 2015-2022).
Piaţa muncii la nivel regional
Evoluţii şi situaţia curentă - principalii indicatori ai pieţei muncii conformanchetei forţei de
muncă în gospodării (AMIGO)
Structura populaţiei, după participarea la activitatea economică, pe grupe devârstă, sexe şi medii.
Populaţia activă din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2015, 900 mii persoane,reprezentând
9,83% din populaţia activă a ţării.
Analiza cifrelor din perioada 2002-2015 arată o reducere cu 22,55% (în 2015 față de2002) a
populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea lanivel național, de
9,12% în aceeași perioadă. Scăderea este aproape constantă peperioada analizată, excepție făcând
anii 2006, 2008 și 2014 când s-au înregistratușoare creșteri ale numărului de persoane active față
de anii precedenți.
Pe sexe, situația este similară, scăderea fiind mai evidentă pentru populațiaactivă feminină
(29,9% scădere față de 16,2% în cazul populației masculine).
Pe medii rezidențiale, analiza relevă faptul că, în mediul urban, populația activă acrescut numai
în perioada 2002-2006, iar în restul perioadei a de analiză a avut oevoluție a fost fluctuantă, însă
tendința generală a fost de diminuare. Procentul total descădere în 2015 față de 2002 a fost de
12,1%. În mediul rural situația a fost și maidrastică, scăderea în 2015 față de 2002 ajungând la
29,5%.
Atât pe sexe, cât și pe medii rezidențiale, scăderile de la nivelul regiunii sunt multpeste cele de la
nivel național, fapt de natură să conducă la dezechilibre majore în ceeace privește asigurarea
forței de muncă în sectoarele economice.
Rata de activitate totală a avut o evoluție oscilantă la nivelul regiunii în perioada 2002-2014 , în
jurul valorii de 66%, diminuările și creșterile nedepășind 2% de la un an laaltul, similar nivelului
național. O situație diferită a fost înregistrată, însă, în anul 2015,când rata de activitate regională
a scăzut cu circa 4 % față de anul precedent (de la66,8% la 62,9%).
Analiza pe sexe relevă faptul că rata de activitate a populației feminine din SudVest Oltenia a
scăzut cu 13,3% în anul 2015, față de anul 2002, cea mai însemnatăscădere anuală fiind de 5,5%
(în 2015 față de 2014). Rata de activitate pentrupopulația masculină regională a avut evoluții
fluctuante însă a rămas în 2015 la aceeașivaloare ca și în 2002 (72,5%), procentul fiind
considerabil mai mare față de rata deactivitate pentru populația feminină (care a avut în 2015
valoarea de 52,9%).
Rata de activitate în mediul urban a avut deasemenea evoluțiii fluctuante, cu unmaxim în 2014,
de 62,2%, crescând ușor în 2015 față de 2002 (cu 1,3%), procentul decreștere fiind mult sub cel
de la nivel național, de 8,9%. În mediul rural rata de activitatea înregistrat scăderi continue din
2002, cea mai semnificativă fiind în 2015 față de 2014(de la 71,3% la 65,1%). Situația este
similară și la nivel național, însă procentul descădere este mai mic de la un an la altul.
Prognoza cererii de formare profesională

Pe domenii de pregătire profesională, în ipotezele scenariului moderat, în regiunea Sud-Vest,
cererea potențială de forță de muncă pentru domeniul Agricultură se menține lacote destul de
ridicate ca pondere în total cerere potențială relevantă pentru IPT,aceasta fiind depășită din acest
punct de vedere doar de regiunea Nord-Est. Observămcă după domeniul Mecanic, cu pondere de
27% în total, se plasează domeniileEconomic și Comerț cu 26% din total.
Tabel nr. 2
Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat, în
regiuneaSud-Vest, în perspectiva 2017-2020.
Domenii de formare
Agricultură
Chimie industrială
Construcţii instalaţii şi lucrări publice
Comerţ
Economic
Electric
Electromecanică
Electronică automatizări
Fabricarea produselor din lemn
Industrie alimentară
Industrie textilă şi pielărie
Materiale de construcţii
Mecanică
Turism şi alimentaţie
Resurse naturale şi protecţia mediului
Tehnici poligrafice
Total

%
6,6
0,8
5,4
13,5
12,4
7,2
3,4
3,4
0,7
0,8
4,8
4,5
27,0
7,4
1,9
0,1
100,0

Sursa: INCSMPS-Studiul previzional privind cererea de formare profesională în perspectiva
anului 2020
6. Învăţământul profesional şi tehnic din regiune
6.1. Indicatori de intrare în IPT
6.1.1. Populaţia şcolară pe nivele de educaţie, sexe, medii de rezidenţăPrincipalii indicatori
demografici, cu implicații asupra dezvoltării învățământuluiprofesional și tehnic sunt prezentați
și analizați în capitolul Demografie, iar aceștia sereferă la: structura şi evoluţia populaţiei pe
grupe de vârstă, medii de rezidenţă şi sex,migraţie, structura etnică. Este prezentată și prognoza
populației în profil teritorial, înperspectiva anului 2060, cu accent pe grupele de vârstă școlară.
Analiza numărului de elevi cuprinși pe niveluri educaționale oferă o privire de ansambluasupra
evoluției populației școlare în ultimii nouă ani școlari, în regiuni și județe.
În învățământul primar, numărul de elevi a scăzut continuu în perioada anilor2007/20082011/2012, în regiunea Sud Vest Oltenia, situația fiind similară în toateregiunile țării (fig. nr.
68). Începând cu anul 2012/2013, numărul de elevi din primar acrescut brusc, cu peste 12%, iar
în anii următori, până în 2015/2016, acest numărscade, însă în proporție mult mai mică față de
perioada anterioară. Această evoluțieeste evidențiată în majoritatea regiunilor, face excepție
regiunea București-Ilfov, în carenumărul de elevi a crescut constant în perioada 2012/20132015/2016.

Analiza pe județe relevă faptul că cel mai mare număr de elevi în ciclul primar este înDolj, iar
cel mai mic în Mehedinți. Evoluția este similară nivelului regional, cele mai mariscăderi fiind
înregistrate în județele Dolj și Olt, unde în 2011/2012 numărul elevilor dinprimar a scăzut cu
peste 3000 persoane, față de 2007/2008. În 2012/2013 numărulelevilor a crescut, cel mai mult în
Dolj, cu 2800 persoane, iar cel mai puțin în Mehedinți,cu 1029 persoane. În anii următori, până
în 2015/2016, se înregistrează din nouscăderi, Analiza ponderilor pe sexe arată că nu sunt variații
semnificative, pe întreagaperioadă procentele situându-se în jurul a 51-52% masculin și 48-49%
feminin.
În ceea ce privește mediul de rezidență, se remarcă o creștere continuă a numărului deelevi în
învățământul primar din urban, în detrimentul mediului rural, situație de altfelîntâlnită și la nivel
național în toate județele, însă la nivel mult mai mic.
În învățământul gimnazial, numărul de elevi a scăzut continuu pe întreaga perioadă2007/20082015/2016, situația fiind aceeași la nivelul regiunilor (cu excepția regiuniiBucurești-Ilfov, a cărei
evoluție a fost fluctuantă) (fig. nr. 69), dar și la nivelul județelorcomponente din Sud Vest
Oltenia.
Scădera cea mai semnificativă este înregistrată în județul Dolj (diferență de6796 de elevi între
2007/2008 și 2015/2016), iar cea mai mică scădere este înMehedinți (diferență de 3596 în
aceeași perioadă).
Distribuția pe sexe a elevilor din ciclul gimnazial este 51-52% masculin și 48-49%feminin.
Pe medii de rezidență, la nivel de țară și al regiunii Sud Vest Oltenia distribuția înclinăușor în
favoarea numărului de elevi din școlile din rural. Situația este însă diferită lanivelul județelor din
regiune: în Dolj și Gorj procentele sunt relativ echilibrate; înMehedinți se regăsesc peste 51% în
mediul urban în perioada 2007/2008-2013/2014,iar în ultimii doi ani de analiză procentele se
inversează; în Vâlcea procentul de elevi dinurban este pe toată perioada superior celui din rural,
iar tendința este de creștere înspecial în anii școlari 2013/2014-2015/2016; în procentul cel mai
mare de elevi esteîn școlile din rural (peste 57% în toată perioada de referință).
În învățământul liceal, la nivelul regiunilor, numărul de elevi a avut o evoluțiecrescătoare în
perioada anilor școlari 2007/2008-2011/2012, scăzând apoi continuupână în 2015/2016.
Situația este similară și la nivelul județelor din Sud Vest Oltenia, în anul școlar2015/2016,
numărul de elevi scăzând chiar sub nivelul din 2007/2008.
Ponderea pe sexe a fost fluctuantă de-a lungul perioadei de analiză, în cadrul județelor,însă
diferențele nu sunt semnificative. Ceea ce iese însă în evidență este distribuția pemedii de
rezidență a numărului de elevi din licee: procentul covârșitor al acestora seregăsește în unitățile
școlare din mediul urban, dată fiind distribuția rețelei școlare, cuun mare număr de școli în
mediul urban și un număr foarte redus în mediul rural. Lanivel de țară, situația este similară.
Numărul elevilor din învățământul profesional a cunoscut o scădere abruptă înperioada
2007/2008-2011/2012, motivul principal fiind nealocarea de clase la acestnivel de educație în
perioada 2009/2010-2011/2012. Începând cu anul 2012/2013numărul începe să crească ușor,
datorită reintroducerii învățământului profesional, laînceput după clasa a IX-a (cu o durată de doi
ani), iar din 2014-2015 după clasa VIII-a(cu durată de trei ani).
Indicatori de proces
Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în ÎPT

Strategia de descentralizare a învăţământului preuniversitar vizează transferul deautoritate,
responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementuluigeneral şi financiar
către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală.
Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismeledecizionale a
partenerilor sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiariiserviciului public de
educaţie. Cadrul instituţional pentru dezvoltarea parteneriatuluisocial în educaţie şi formare
profesională se bazează pe structurile consultative iniţiateîn sprijinul deciziei la nivel local şi
regional.
Aceste structuri sunt:
-la nivel regional: Consorţiul Regional (CR) – ca structură partenerială consultativă însprijinul
Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și alInspectoratelor
Școlare;
-la nivel local (judeţean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social(CLDPS) – ca
structură partenerială consultativă în sprijinul Inspectoratelor Școlare;
-la nivelul unităților de învățământ: Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale
-la nivel naţional: Comitetele sectoriale.
Principalele atribuţii ale structurilor menţionate, în procesul de planificare a oferteieducaționale,
sunt următoarele:
-Comitetele sectoriale (la nivel naţional): validarea Standardelor de PregătireProfesională.
-Consorţiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional,elaborarea/actualizarea
Planului regional de acțiune pentru învățământ (PRAI), cuintegrarea componentei privind
contribuția specifică a învățământului superior ladezvoltarea regională;
-CLDPS: corelarea ofertei educaționale din învățământul profesional și tehnic cucomanda socială
și cu nevoile de dezvoltare personală și profesională a beneficiarilorpregătirii profesionale;
elaborarea/actualizarea Planului local de acțiune pentruînvățământ (PLAI); analizarea și avizarea
propunerilor prezentate de inspectoratulșcolar privind proiectele planurilor de școlarizare pentru
învățământul profesional șitehnic din județ;
-Consiliile de administraţie/Consiliile profesorale: sprijinirea elaborării şi avizareaPlanului de
Acţiune a Şcolii (PAS)
În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorţiile Regionale șiComitetele Locale au
fost antrenate în elaborarea, respectiv actualizarea anuală adocumentelor de planificare strategică
pe termen lung la nivel regional (PRAI) şi local(PLAI), pe baza cărora la nivelul fiecărei şcoli
din program au fost elaborate planurişcolare de acţiune (PAS).
La nivelul unităţilor şcolare, principalul instrument de planificare strategică pebaza analizei
mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile deacţiune ale şcolilor
(PAS) Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat deformare şi asistenţă pentru
elaborarea PAS şi în raport cu PRAI şi PLAI. Începând cuanul şcolar 2006-2007 s-a generalizat
elaborarea Planurilor de acţiune ale şcolilor(PAS) pentru toate unităţile de învăţământ
profesional şi tehnic. În sprijinul elaborăriidocumentului, şcolile au beneficiat de formare şi
asistenţă din partea unităţilor deînvăţământ cuprinse în programul Phare 2003 şi a inspectoratelor
şcolare.

Având în vedere mecanismele de finanţare în vigoare şi autonomia comunităţiilocale, este
esenţială antrenarea autorităţilor locale în procesul de planificare strategicăpe termen lung în
ÎPT.
Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la:
-slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizionalîn
învăţământ (inspectoratele şcolare judeţene şi şcolile, autorităţile locale);
-finanţarea învăţământului preponderent centrată pe activităţile curente/pe termen scurtşi foarte
puţin pe nevoile şi priorităţile pe termen lung;
-antrenarea insuficientă a agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung înÎPT;
-neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de Administraţieale
Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii.
Un alt domeniu al descentralizării funcţionale este curriculum-ul în dezvoltarelocală (CDL)–
componentă importantă a planului de învăţământ, care vizează adaptareaconţinutului pregătirii la
cerinţele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenţieconomici, comunitate locală, elevi).
Indicatori de impact
6.4.1. Impactul sistemului de învăţământ profesional şi tehnic asupra şomajului
Poate fi evaluat prin stabilirea unor corelaţii în timp între rata de inserţieprofesională, respectiv
rata şomajului absolvenţilor şi rata totală a şomajului.
Rata ridicată a şomajului tinerilor din grupa de vârstă 15-24 de ani, şi ponderearidicată a acestora
în numărul total al şomerilor, sugerează o problemă serioasă asistemului de pregătire în raport cu
finalităţile obţinute în plan ocupaţional. Din acestmotiv, se reţine ca un prim indicator de impact,
care poate fi măsurat pe baza datelorstatistice disponibile, şomajul tinerilor din grupa de vârstă
15-24 de ani, cu rezerva căacesta nu este diferenţiat pentru absolvenţii ÎPT. Agenţiile de Ocupare
a Forţei deMuncă (AJOFM) pot oferi date anuale valoroase despre absolvenţii înregistraţi în
bazade date ca şomeri, dar acestea nu sunt diferenţiate în acord cu noua structură peniveluri de
pregătire şi finalităţile din ÎPT. Se recomandă colaborarea între ministere învederea structurării
(unitare la nivel naţional) a bazei de date a AJOFM pentruevidenţierea diferenţiată a
absolvenţilor de ÎPT pe calificări şi niveluri de calificare,adaptat noilor trasee şi finalităţi ale
sistemului de educaţie şi formare profesională.
6.4.2 Inserţia profesională a absolvenţilor IPT la 6/12 luni de la absolvire, pe niveluri deeducaţie
La nivel național sunt în vigoare metodologiile de monitorizare a inserției absolvențilorde
învățământ profesional și tehnic (ordinul MECT 6011/21.11.2008) și metodologia
șiinstrumentele de lucru privind studiile de monitorizare a inserției pe piața muncii aabsolvenților
de învățământ superior (ordinul MECT 6012/ 21.11.2008).
Metodologia de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilorînvățământului
profesional și tehnic a fost aplicată în mai multe judeţe, în perioada2010-2013, prin proiecte
cofinanţate din Fondul Social European prin ProgramulOperațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013. În regiunea Sud VestOltenia au fost implementate proiecte în
județele Gorj, Olt și Vâlcea.
Mecanismul de monitorizare a inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor, esteînsă insuficient
dezvoltat, deoarece nu sunt cuprinși toți absolvenţii de programe deformare și, deasemena,

lipsește componenta de monitorizare pe cale administrativă,aplicată sistematic şi cuprinzător la
nivel teritorial.
Deoarece capacitatea instituțională a instituțiilor cu responsabilități înimplementarea
metodologiei este limitată, iar costurile sunt foarte ridicate, nu esteposibilă încă monitorizarea pe
cale administrativă a tuturor absolvenților învățământuluiprofesional și tehnic.
Concluzii din analiza ÎPT
•Creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ dinregiune,
astfel încât în anul 2020 să poată fi atinsă ținta de 60%, asumată la nivel dețară;
•Creșterea ponderii învățământului profesional și reducerea treptată a ponderiiînvățământului
liceal tehnologic, în perspectiva echilibrării procentelor, având în vederecerințele pieței muncii
care arată că necesarul de forță de muncă pentru calificări denivel 4 este în scădere, iar
solicitările de calificări de nivel 3 în creștere;
•Dezvoltarea unor programe de promovare a ofertei de formare a unităților deînvățământ
profesional și tehnic în rândul societății civile;
•Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu;
•Dezvoltarea parteneriatelor între operatorii economici și școli, pentru o cunoașterereciprocă și
reală a nevoilor ambelor părți;
•Analiza nevoilor de autorizare/acreditare aunităților IPT în calificări noi, în concordanțăcu noile
tehnologii ale operatorilor economici.
Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de
pregătire.
Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020,stabilește
ca obiectiv strategic ”Creşterea participării şi facilitarea accesului laprogramele de formare
profesională având ca țintă strategică:
Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul
învăţământulprofesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”

liceal

tehnologic

şi

în

În concordanță cu acest document, la nivel regional, se recomandă ca pondereaînvățământului
profesional și tehnic să atingă în anul 2020 ponderea proiectată de 60%din totalul ofertei
educaţionale.
Pe niveluri de formare profesională, se recomandă ca minim 50% din totalul locurilorpropuse să
fie pentru calificări de nivel 3.
IPT regional
Creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ dinregiune,
astfel încât în anul 2020 să poată fi atinsă ținta de 60%, asumată la nivel dețară;
Creșterea ponderii învățământului profesional și reducerea treptată a ponderiiînvățământului
liceal tehnologic, în perspectiva echilibrării procentelor, având în vederecerințele pieței muncii
care arată că necesarul de forță de muncă pentru calificări denivel 4 este în scădere, iar
solicitările de calificări de nivel 3 în creștere;
Dezvoltarea unor programe de promovare a ofertei de formare a unităților deînvățământ
profesional și tehnic în rândul societății civile;
Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu;

Îmbunătățirea calității formării și prin perfecționarea cadrelor didactice tehnice pentrunoile
tehnologii, în perspectiva unei adaptări cât mai facile a absolvenților la cerințelelocului de
muncă;
Dezvoltarea parteneriatelor între operatorii economici și școli, pentru o cunoașterereciprocă și
reală a nevoilor ambelor părți;
Analiza nevoilor de autorizare/acreditare aunităților IPT în calificări noi, în concordanțăcu noile
tehnologii ale operatorilor economici.

PLAI
PLAI Vâlcea a fost realizat pe baza datelor disponibile din surse statistice oficiale (anuarele statistice ale României, date furnizate de INS), din studii
previzionale la orizontul anului 2020 (Comisia Națională de Prognoză) şi din surse administrative (statistici ale ISJ Vâlcea, ANOFM, AJOFM Vâlcea).
Analizele din prezentul document urmăresc evoluţiile şi tendinţele demografice, ale pieţei muncii şi economiei judeţene, precum şi situaţia curentă a
învăţământului profesional şi tehnic judeţean (oferta de educaţie şi formare profesională), prin comparaţie şi luând în considerare tendinţele din PDR
SV(Planul de Dezvoltare Regională Sud – Vest 2014 – 2020), PRAI Sud – Vest şi Strategia integrată de Dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru
perioada 2015-2022.
Constatările – formulate din perspectiva implicaţiilor pentru dezvoltarea viitoare a învăţământului profesional şi tehnic judeţean – sunt rezumate la
sfârsitul fiecărui capitol de analiza, sub forma unor concluzii şi recomandări în atentia factorilor de răspundere la diferite niveluri de decizie din
sistemul de educaţie şi formare profesională.
Din analiza situației demografice actuale se desprinde concluzia scăderii semnificative a populației totale, determinată, în principal, de manifestarea
superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ. Procesul lent, dar constant, de îmbătrânire demografică este
caracteristic tuturor judeţelor din regiune și se constituie într-un fenomen ce contribuie în mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere, cu
implicaţii negative directe pentru economie şi societate.
Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru educație, arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente,
scăderi care sunt reflectate în mod direct în planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada
analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic
În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor,
diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii
numărului de persoane adulte şi vârstnice.
Aceste concluzii, conduc la inițierea unor măsuri de optimizare a rețelei școlare, astfel încât să fie asigurat accesul la educație, în paralel cu
optimizarea resurselor umane și materiale.
Analiza mediului economic regional relevă faptul că diminuarea disparităților interegionale în ceea ce privește sectoarele economice trebuie susținute
și prin educație și formare calitate, care să ofere absolvenților posibilitatea să acceadă pe piața muncii și în același timp să își dezvolte aptitudinile
antreprenoriale.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei, proporţional cu nevoile pieţei muncii, diversitatea activităţilor industriale, ponderea
crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.

Ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi cerinţele de competitivitate, trebuie avute în vedere o serie de
măsuri specifice, respectiv creşterea numărului de absolvenţi cu nivel 3 de calificare, formarea de competenţe adecvate pentru: noile tehnologii,
calitate, design, marketing, tehnici de vânzare, dar și formarea continuă a profesorilor în parteneriat cu întreprinderile, pentru adaptarea rapidă la
cerințele de competențe specializate ale angajatorilor.
Nivelul ridicat al investițiilor din industria prelucrătoare, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, comerț, agricultură, turism vor
trebui susținute de dezvoltarea calificărilor profesionale din aceste domenii, care să furnizeze forța de muncă necesară.
Piața muncii regională arată o descreștere aproape continuă a ocupării în perioada 2002-2015, iar grupele de vârstă tinere de 15-24 de ani sunt cele
mai dezavantajate din acest punct de vedere.
Analiza comparativă a populației ocupate pe medii rezidențiale, a condus la concluzia că, încă, în mediul rural, este la valori apreciabile nivelul scăzut
de educație. Sunt necesare măsuri care să susțină accesul la educație de nivel mediu și superior pentru persoanele rezidente din mediul rural, inclusiv
reorganizarea rețelei școlare de nivel profesional și liceal.
În ceea ce privește șomajul, analiza cifrelor reflectă faptul că, în funcție de nivelul de educație, numărul cel mai mare de șomeri înregistrați sunt din
categoria persoanelor cu educație scăzut, iar numărul cel mai mic este al celor cu nivel de educație superior.
Adaptarea sistemului de educație și formare profesională în sprijinul unei mai bune corelări a ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor, trebuie să
se concretizeze prin anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii, dezvoltarea și implementarea de programe de
formare în sistem partenerial cu mediul de afaceri corelat cu consolidarea parteneriatelor cu agenţii economici, cu AJOFM, autorităţi şi alte organizaţii
care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte și să susțină tendințele de dezvoltare a sectoarelor economice la nivel local și regional, dar și calificările
necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv, cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii.
Analiza învățământului profesional și tehnic din regiune prin prisma indicatorilor de intrare, de proces, de ieșire și de impact conduce la concluzii
care să permită dezvoltarea unui sistem de educație și formare flexibil și adaptat la nevoile societății.
Prin creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ din regiune, poate fi atinsă ținta de 60% din total, asumată de
România în perspectiva anului 2020.
De asemenea, creșterea ponderii învățământului profesional și echilibrarea procentului cu învățământul liceal tehnologic, are în vedere cerințele pieței
muncii care arată că necesarul de forță de muncă pentru calificări de nivel 4 este în scădere, iar solicitările de calificări de nivel 3 în creștere.
Promovarea ofertei de formare a unităților de învățământ profesional și tehnic în rândul societății civile și dezvoltarea şi furnizarea de servicii de
orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu, va conduce la alegerea, de către tineri, a unui traseu profesional care să le ofere, la finalizarea lui, un loc
de muncă în concordanță cu aspirațiile personale, corelate cu nevoile economice.

Dezvoltarea continuă a parteneriatelor între operatorii economici și școli va avea ca rezultat cunoașterea reciprocă și reală a nevoilor ambelor părți.
Unitățile IPT vor avea în vedere analiza nevoilor de autorizare/acreditare în calificări noi, în concordanță cu noile tehnologii ale operatorilor
economici, astfel încât timpul de răspuns al sistemului de educație la nevoile de formare să fie cât mai redus.
Demers final al analizelor, planul de măsuri propus, urmărește creşterea calităţii sistemului de educație și formare profesională pentru adaptarea la
cerințele pieței muncii și la nevoile beneficiarilor direcți.
Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite de către CLDPS Vâlcea următoarele obiective specifice:
1. Îmbunătățirea ofertei educaţionale în scopul unei adaptări optime la cerințele pieței muncii locale şi regionale
2. Îmbunătățirea capacităţii de informare, orientare şi consiliere în carieră în perspectiva accesului absolvenților pe piața muncii
3. Creşterea calității formării profesionale, a accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului şcolar
4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET
5. Dezvoltarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale și sprijinirea parteneriatelor la nivel european

Măsurile din planul de acţiune sunt asumate, în vederea implementării, de către membrii CLDPS Vâlcea, proces care va fi monitorizat şi astfel se
asigură continuitatea şi calitatea procesului de corelare a ofertei ÎPT cu cererea pieţei muncii.

Populația după domiciliu în mediul urban din județul Vâlcea (2014)
Mai jos este realizat tabelul despre populația stabilă după domiciliu în mediul urban din județul Vâlcea. Un număr total de persoane, după cum se
observă și în tabel, este însumat la 119.348 în municipiul Râmnicu Vâlcea. În Drăgășani se află ponderea cea mai mare a numărului de locuitori față de
celelalte orașe, după Râmnicu Vâlcea, cu un număr total de 21.346 de locuitori
Localitate

Număr persoane

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

119.348

MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI

21.346

ORAȘ BĂBENI

9.378

ORAȘ BĂILE GOVORA

2.912

ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI

4.620

ORAȘ BĂLCEȘTI

5.302

ORAȘ BERBEȘTI

5.765

ORAȘ BREZOI

7.279

ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI

8.971

ORAȘ HOREZU

7.133

ORAȘ OCNELE MARI

3.553

Sursa: Institutul Național de Statistică, Baza de date tempo on-line

Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura
pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi
vârstnice.
Aceste modificări vor determina și diminuarea ponderii tinerilor (0-14 ani) în totalul populației, de la 15,9% la recensământul din 2011, la 12,1% în
anul 2060. Aceeași tendință este prognozată și la populația adultă (15-64 ani), scăderea cea mai accentuată fiind posibilă în perioada 2030-2060 (de la
67% la 61,2%).
În viitor procesul de îmbătrânire demografică va continua, accentuându-se în timp. Pentru populaţia în vârstă de 65 ani şi peste este anticipată o
creştere numerică continuă, în mod corespunzător și ponderea în totalul populației crescând de la 16,1% în 2011, la 26,7% în 2060.
Prognza cererii de formare profesională
Pe domenii de pregătire profesională, în ipotezele scenariului moderat, în regiunea Sud-Vest, cererea potențială de forță de muncă pentru domeniul
Agricultură se menține la cote destul de ridicate ca pondere în total cerere potențială relevantă pentru IPT, aceasta fiind depășită din acest punct de
vedere doar de regiunea Nord-Est. Observăm că după domeniul Mecanic, cu pondere de 27% în total, se plasează domeniile Economic și Comerț cu
26% din total.

Structura cererii potențiale, pe domenii de formare ale IPT, în ipotezele scenariului moderat, în regiunea Sud-Vest, în perspectiva 2017-2020
Domenii de formare

%

Agricultură

6,6

Chimie industrială

0,8

Construcţii instalaţii şi lucrări 5,4
publice
Comerţ

13,5

Economic

12,4

Electric

7,2

Electromecanică

3,4

Electronică automatizări

3,4

Fabricarea produselor din lemn

0,7

Industrie alimentară

0,8

Industrie textilă şi pielărie

4,8

Materiale de construcţii

4,5

Mecanică

27,0

Turism şi alimentaţie

7,4

Resurse naturale
mediului

şi

protecţia 1,9

Tehnici poligrafice

0,1

Total

100,0

Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte și să susțină tendințele de dezvoltare a sectoarelor economice la nivel local și regional, dar și calificările
necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv, cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40%
se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4, iar 60% pentru calificări de nivel 3.
IPT in judetul Valcea
În judeţul Vâlcea procentul de elevi din urban este pe toată perioada superior celui din rural, iar tendința este de creștere în special în anii școlari
2013/2014-2015/2016.
În învățământul liceal, la nivelul regiunilor, numărul de elevi a avut o evoluție crescătoare în perioada anilor școlari 2007/2008-2011/2012, scăzând
apoi continuu până în 2015/2016.
Numărul elevilor din învățământul profesional a cunoscut o scădere abruptă în perioada 2007/2008-2011/2012, motivul principal fiind nealocarea de
clase la acest nivel de educație în perioada 2009/2010-2011/2012. Începând cu anul 2012/2013 numărul începe să crească ușor, datorită reintroducerii
învățământului profesional, la început după clasa a IX-a (cu o durată de doi ani), iar din 2014-2015 după clasa VIII-a (cu durată de trei ani).

Concluzii din analiza ÎPT - judetul Valcea
Creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ din regiune, astfel încât în anul 2020 să poată fi atinsă ținta de
60%, asumată la nivel de țară;
Creșterea ponderii învățământului profesional și reducerea treptată a ponderii învățământului liceal tehnologic, în perspectiva echilibrării
procentelor, având în vedere cerințele pieței muncii care arată că necesarul de forță de muncă pentru calificări de nivel 4 este în scădere, iar solicitările
de calificări de nivel 3 în creștere;
Dezvoltarea unor programe de promovare a ofertei de formare a unităților de învățământ profesional și tehnic în rândul societății civile;
Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu;
Dezvoltarea parteneriatelor între operatorii economici și școli, pentru o cunoaștere reciprocă și reală a nevoilor ambelor părți;
Analiza nevoilor de autorizare/acreditare aunităților IPT în calificări noi, în concordanță cu noile tehnologii ale operatorilor economici.
4.6.1.Ţinte pe termen mediu pentru oferta IPT pe niveluri de formare profesională şi domenii de pregătire
Strategia Educației și Formării Profesionale din România pentru perioada 2016-2020, stabilește ca obiectiv strategic ”Creşterea participării şi
facilitarea accesului la programele de formare profesională având ca țintă strategică:

Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014”
În concordanță cu acest document, la nivel regional, se recomandă ca ponderea învățământului profesional și tehnic să atingă în anul 2020 ponderea
proiectată de 60% din totalul ofertei educaţionale.
Pe niveluri de formare profesională, se recomandă ca minim 50% din totalul locurilor propuse să fie pentru calificări de nivel 3.
Pe domenii de pregătire, se propune alocarea numărului de locuri, conform tabelului:

Domeniu de formare

Pondere recomandată PRAI

Agricultură

5,3%

Chimie industrială

1,2%

Comerț

6,7%

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

3,7%

Economic

8,5%

Electric

8,7%

Electromecanică

2,4%

Electronică automatizări

7,7%

Estetica şi igiena corpului omenesc

2,0%

Fabricarea produselor din lemn

2,0%

Industrie alimentară

4,1%

Industrie textilă şi pielărie

3,2%

Mecanică

29,8%

Protecţia mediului

5,5%

Silvicultură

1,3%

Turism şi alimentaţie

7,9%

Total Regiunea Sud-Vest Oltenia

100,0%

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI PENTRU PLANUL DE MĂSURI
Demografie
La nivel regional, dar şi judeţen analiza situației actuale a identificat o scădere semnificativă a populației totale, determinată, în principal, de
manifestarea superioară a mortalităţii, comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al populaţiei
către alte zone
Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru educație, arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente,
scăderi care sunt reflectate în mod direct planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat scăderi importante în perioada
analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic.
Tendința de scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani a constituit și una din cauzele de diminuare a cifrelor de școlarizare în
învățământul superior și cel postliceal, atât în regiune, cât și la nivel național.
Nu poate fi ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate la nivel naţional, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu
tendinţă de accentuare pe termen mediu.
În ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei, în special procentul în creştere al populaţiei rroma, trebuie luate măsuri pentru a asigura accesul egal
la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate şi menţinerea acestora în sistemul TVET până la obţinerea unui certificat de
competenţe profesionale.
Recomandări sistemului ÎPT
Restructurarea reţelei şcolare în funcţie de populaţia şcolară pe zone ale judeţelor regiunii şi pe mediile de rezidenţă ale absolvenţilor de gimnaziu
Analiza gradului de cuprindere a absolvenţilor de gimnaziu, care sunt din mediul rural
Elaborarea de către ISJ a unei strategii de menţinere în sistemul educaţional, până la obţinerea unui certificat de competenţe, a absolvenţilor de
gimnaziu din mediul rural, având în vedere gradul de sărăcie al regiunii Sud Vest Oltenia
Economie

Diminuarea disparităților interegionale în ceea ce privește sectoarele economice trebuie susținute și prin educație și formare de calitate, care să ofere
absolvenților posibilitatea să acceadă pe piața muncii și în același timp să își dezvolte aptitudinile antreprenoriale.
Evoluţia populaţiei ocupate civile pe activităţi ale economiei naţionale la nivelul județului Vâlcea se observă că cea mai mare pondere o au serviciile,
urmate de agricultură, industrie și construcții.
Adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă. Se
desprind două direcţii de acţiune la nivel regional şi local:
aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire profesională;
adaptări prin curriculum în dezvoltare locală (CDL).
Ponderea crescândă a IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini
de lucru diverse, prin:
asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide
consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de
vânzări, marketing, etc.)
promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
Piața muncii
Concluziile rezultate din analiza indicatorilor de piața muncii la nivel regional şi judeţean trebuie să se reflecte și în adaptarea sistemului de educație și
formare profesională în sprijinul unei mai bune corelări a ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor, prin:
anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;
intensificarea acţiunilor de informare, orientare şi consiliere a elevilor privind cariera;
îmbunătățirea calității și relevanței programelor de educație și formare profesională și a celor de FPC pentru piața muncii;
îmbunătăţirea nivelului de calificare a tinerilor prin participarea la programe de formare personalizată/stagii;
certificarea competențelor obținute în context formal, non-formal sau informal;
susținerea reconversiei profesionale în funcţie de nevoile pieţei muncii;
încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin furnizarea de servicii de consiliere şi formare pentru crearea de întreprinderi, precum
şi programe de tutorat/mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilor;

consolidarea parteneriatelor cu agenţii economici, cu AJOFM, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a
absolvenţilor – prioritate permanentă a managementului şcolar;
Formarea profesională a profesorilor, a formatorilor și a tutorilor, în scopul dezvoltării și furnizării unor programe relevante de învățare la locul de
muncă;
îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională în mediul rural și în comunitățile dezavantajate, prin susținerea dezvoltării centrelor
regionale de formare, reorganizarea rețelei școlare de nivel profesional și liceal și înființarea de unități IPT în mediul rural, acolo unde este cazul.
Recomandări sistemului ÎPT
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte, prin structura ofertei - proporţional cu nevoile pieţei muncii - diversitatea activităţilor industriale, ponderea
crescută a serviciilor, importanţa construcţiilor şi nevoile de dezvoltare a agriculturii.
La proiectarea planului de şcolarizare se vor avea în vedere trendurile sectoarelor economice, evoluţia demografică a populaţiei şcolare şi datele oferite
de piaţa muncii cu tendinţele de creştere sau descreştere a cererii de locuri de muncă, pe sectoare economice
IPT judeţean
Creșterea treptată a ponderii învățământului profesional și tehnic în fiecare județ din regiune, astfel încât în anul 2020 să poată fi atinsă ținta de
60%, asumată la nivel de țară;
Creșterea ponderii învățământului profesional și reducerea treptată a ponderii învățământului liceal tehnologic, în perspectiva echilibrării
procentelor, având în vedere cerințele pieței muncii care arată că necesarul de forță de muncă pentru calificări de nivel 4 este în scădere, iar solicitările
de calificări de nivel 3 în creștere;
Dezvoltarea unor programe de promovare a ofertei de formare a unităților de învățământ profesional și tehnic în rândul societății civile;
Dezvoltarea şi furnizarea de servicii de orientare în carieră pentru elevii de gimnaziu;
Îmbunătățirea calității formării și prin perfecționarea cadrelor didactice tehnice pentru noile tehnologii, în perspectiva unei adaptări cât mai facile a
absolvenților la cerințele locului de muncă;
Dezvoltarea parteneriatelor între operatorii economici și școli, pentru o cunoaștere reciprocă și reală a nevoilor ambelor părți;
Analiza nevoilor de autorizare/acreditare aunităților IPT în calificări noi, în concordanță cu noile tehnologii ale operatorilor economici.
Anexa
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022

Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea reprezintă exerciţiul de planificare a dezvoltării teritoriului pentru orizontul de timp
2022 și furnizează:
• măsuri şi proiecte care să contribuie la creşterea capacităţii teritoriului de a genera o dezvoltare economică durabilă şi implicit de a menţine şi
atrage forţă de muncă inovativă;
• modalități de identificare a zonelor ce necesită intervenţii specifice pentru valorificarea sau protecţia capitalului natural şi construit;
• căi de asigurare a echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale în vederea planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum şi
de a conserva identitatea teritoriului;
Pentru a răspunde la aceste probleme, strategia structurează planificarea din perspectivă investiţională. Aceasta are în vedere un ansamblu de măsuri şi
acțiuni care operează asupra teritoriului în raport cu traiectoria economică și demografică şi are drept scop creşterea capacităţii zonelor de a genera
performanţă economică şi evoluție demografică pozitivă în condițiile de protecţie a spaţiului natural şi construit.
În perspectiva evaluării stării teritoriale, sunt prezentate următoarele aspecte care vizează educația:
Populația stabilă după nivelul de educație
Analiza populației stabile după nivelul de educație, conform Recensământului din 2011, relev faptul că în județul Vâlcea cele mai multe persoane au
absolvit nivelul secundar de educație, cu o pondere de 66%, urmat de cel primar (15%) și cel superior (12%). Un aspect pozitiv este ponderea scăzută
a persoanelor fără școală absolvită, de numai 3%.
În ceea ce privește structura pe sexe în anul 2011, la nivel județean diferențele nu au fost majore. În cadrul nivelului secundar și celui postliceal,
absolvenții masculini au fost mai numeroși, în restul categoriilor de educație fiind mai multe persoane de sex feminin care finalizează studiile.
12%
4%Educația preuniversitară
Analiza învăţământului preuniversitar din judeţul Vâlcea este structurată pe trei mari dimensiuni: resursele umane ale sistemului de învățământ,
participarea la educaţie şi eficienţa internă a sistemului de învăţământ şi rezultatele obţinute, fiecare dintre ele urmărind, prin intermediul indicatorilor
specifici, poziţionarea judeţului în raport cu media naţională şi poziţionarea faţă de situaţia regională.
În perioada 2007-2013, numărul unităților școlare a scăzut cu 8,92%, datorită scăderii numărului de unități atât din mediul urban cât și rural
(2007/2013).
Conform datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2013, 94% din totalul unităților școlare (153 unități) din județul Vâlcea
sunt în proprietate publică, în timp ce numai 6% sunt în proprietate privată.

Analizând intervalul 2012/2013, se observă o creștere a numărului total de unități școlare, datorată în principal creșterii numărului de unități din
mediul urban, de la 67 la 72 unități. În aceeași perioadă se observă o ușoară scădere a populației școlare, atât în rândul copiilor înscriși în grădinițe, cât
și pentru elevi și studenți.
66%
15%În ceea ce privește personalul didactic, tendința este de scădere cu 11,67%, atât în mediul urban cât și rural. Procentual, scăderea este de 11,67 %,
mai mare decât media naţională (10,41%) și mai mică decât media regională (12,65%).
Populația școlară a înregistrat în perioada 2007-2013 o scădere cu 13,81%, datorată scăderii numărului de persoane atât în mediul urban cât și rural,
sub media înregistrată la nivel național (17,11%). Pe medii de rezidență se înregistrează la nivelul anului 2013 o populație școlară de 41.038 persoane
în mediul urban și 20.253 persoane în mediul rural.

3%Din cele 14 instituţii de învăţământ profesional din judeţ, 8 activează la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, oferind posibilitatea obţinerii unor
calificări diverse: lăcătuş mecanic prestări servicii, ospătar (chelner), vânzător în unităţi de alimentaţie, sudor, zugrav/ipsosar/vopsitor/tapetar, mecanic
auto, horticultor, electrician constructor, confecţioner produse textile ș.a.
Rata abandonului școlar în învățământul postliceal este de 5,6% , depășind rata pe Regiunea Sud-Vest Oltenia (5%). În învățământul primar și
gimnazial se înregistrează cea mai mică rată de abandon, de 1%, valoare situată sub rata națională (1,8%) și cea regională (1,5%). Rata de abandon în
învățământul liceal și profesional este de 3%, sub media națională (4,2%) și regională (3,7%).
Numărul de absolvenți la nivelul județului Vâlcea în perioada 2010-2012 este în scădere cu 27,32%. Pe niveluri de instruire în anul 2012 au absolvit
liceul un număr de 4.156 persoane, în creștere față de anul anterior cu 6,48%. Învățământul primar și gimnazial a fost absolvit de un număr de 3.643
persoane, în ușoară creștere față de anul anterior.Învățământul profesional a înregistrat o creștere de peste 100% față de anul anterior. Scăderi ale
numărului de absolvenți se înregistrează în învățământul postliceal (-11,53%), tehnic de maiștri (-4%), superior (-41,31%).

Învăţământul universitar, post-universitar
În perioada analizată (2007-2013), în județul Vâlcea numărul studenților a scăzut cu 56,11% .
În județul Vâlcea funcționează 5 facultăți, din care 2 de stat și 3 private. În perioada 2007-2013 numărul facultăților de stat a fost constant, în timp ce
numărul facultăților private a crescut în anul 2009 de la 1 la 3. Numărul de studenți înscriși în facultăți a avut o evoluție descendentă în perioada 20072013.
Infrastructura educațională

În perioada analizată (2007-2013), în județul Vâlcea se înregistrează o scădere cu 7,3% a numărului de săli de clasă. Pe niveluri de instruire, în anul
2013, din totalul sălilor de clasă existente, 67% erau destinate învățământului primar și gimnazial, 31% pentru învățământul liceal și 1% pentru
învățământul universitar.
Totodată, numărul laboratoarelor școlare, a terenurile de sport și computerelor personale (PC) este în creștere.
Viziunea de dezvoltare a județului Vâlcea
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a județului Vâlcea 2015-2022 propune următoarea viziune de dezvoltare:
Județul Vâlcea – județ dinamic, competitiv și prosper
În acest sens, viziunea de dezvoltare are în centrul său resursa umană urmărind oferirea locuitorilor săi un standard de viaţă înalt, în armonie cu
mediul înconjurător şi încurajând spiritul civic și satisfacerea nevoilor tuturor cetățenilor, în toate domeniile sociale și economice.
Educația trebuie să aibă în vedere, în primul rând, înțelegerea mai bună a nevoilor reale și a direcțiilor de dezvoltare a resurselor umane prin studiul
temeinic și înțelegerea evoluției pieței muncii, asigurarea unui cadru adecvat pentru educație de calitate pentru toți cetățenii, formarea profesională de
calitate, sprijinirea învățării, creșterea calității serviciilor de informare, consiliere și orientare, dezvoltarea de măsuri integrate pentru crearea de locuri
de muncă
Obiectivul general al strategiei
Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei şi promovarea dezvoltării durabile prin valorificarea potențialului existent, diversificarea și extinderea
activităților economico-sociale, în vederea creșterii nivelului de trai al locuitorilor județului Vâlcea.

Obiective strategice
1. Valorificarea poziției strategice prin eliminarea disparităţilor economice şi sociale intra- şi
interregionale (naţionale si europene), precum și a disparităților dintre mediul urban și cel rural
în cadrul județului
2. Valorificarea durabilă a patrimoniului natural şi antropic al judeţului
3. Creşterea competitivităţii economice prin dezvoltarea economică și promovarea turismului cu
reflectare directă în creșterea nivelului de trai al populației
4. Dezvoltarea și utilizarea eficientă a capitalului uman, adaptarea calificărilor profesionale lacerințele pieței și creșterea incluziunii sociale.

Priorități
Prioritatea strategică 1: INFRASTRUCTURĂ, UTILITĂȚI ȘI DOTĂRI
Prioritatea strategică 2: RESURSE UMANE
Prioritatea strategică 3: PROMOVARE, INFORMARE ȘI CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ
Direcții de acțiune și măsuri
În urma analizei diagnostic a județului Vâlcea au fost elaborate direcțiile strategice de dezvoltare aferente domeniilor strategice de dezvoltare.
În scopul dezvoltării educației și formării profesionale au fost adoptate următoarele:
Domeniu strategic de dezvoltare 2: Resurse umane, educație, sănătate, servicii sociale și administrație
Direcții strategice de dezvoltare:
2.3. Creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și instruire
2.3.1. Asigurarea calității proceselor de predare și învățare precum și a serviciilor educaționale

Acțiuni propuse:
a) Formarea inițială și continuă a managerilor din învățământul preuniversitar;
b) Formarea inițială și continuă a personalului didactic și didactic auxiliar;
c) Asigurarea calității serviciilor educaționale prin dezvoltarea instituțională;
d) Încurajarea activităților extrașcolare și extracurriculare (educația pentru sănătate, educația ecologică, educația prin sport ș.a);
e) Elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare și anticipare a nevoilor de competențe la nivelul angajatorilor și monitorizarea inserției
profesionale a absolvenților;
f) Creșterea relevanței programelor de învățământ pentru nevoile pieței muncii prin adaptarea ofertei de învățământ;
g) Consolidarea parteneriatelor dintre universități, companii și cercetare, inclusiv inițiative pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale;
h) Motivarea cadrelor didactice (oferire de cazare, formare profesională, burse etc.) pentru a rămâne în sistem;
2.3.2. Deschiderea sistemului educațional și de formare profesională către societate, mediul social, economic și cultural

Acțiuni propuse:
a) Integrarea măsurilor de promovare a egalității de șanse și a incluziunii, care cuprind sprijin total (parcursuri educaționale alternative, precum
programe de educație și formare de tipul „a doua șansă”, inclusiv IVET, mentorat etc.), pentru asigurarea eficacității acestora;
b) Consolidarea programelor școlare și o mai bună integrare a TIC pentru a face procesul de învățare atractiv în școli și în unitățile de învățământ
profesional și tehnic inițial, oferind tinerilor înscriși în învățământul obligatoriu oportunități de a se
familiariza cu viitoarele activități de la locul de muncă;
c) Stimularea angajatorilor în direcția dezvoltării competențelor angajaților lor pentru a spori productivitatea și adaptabilitatea acestora (prin programe
de ucenicie, recunoașterea competențelor dobândite de aceștia în contexte non-formale și informale, îndrumare, sprijin și bonusuri de mobilitate), în
conformitate cu nevoile sectoarelor competitive cu potențial de creștere, precum și cu acele sectoare tradiționale care se pot dezvolta;
d) Sprijin pentru informare, formare profesională (formare pe termen scurt/inițială) și dobândirea de competențe de către fermieri și cei implicați în
sectorul alimentar, inclusiv prin transferul de cunoștințe privind noile practici în sectorul agroalimentar;
e) Sprijin pentru infrastructura educațională și dezvoltarea resurselor în învățământul terțiar, îndeosebi pentru cele care asigură o legătură mai bună cu
mediul de cercetare și/sau cooperare cu mediul de afaceri;
2.4. Facilitarea accesului la educație și instruire pentru toți cetățenii
2.4.1. Asigurarea educației de bază pentru toțicetățenii
Acțiuni propuse:
a) Asigurarea educației de bază prin educația formală prin creșterea numărului de absolvenți, cu accent pe populația de etnie romă și cea din zonele
rurale;
b) Asigurarea calității învățământului din mediul rural și din zonele defavorizate prin asigurarea de personal calificat, infrastructură școlară adecvată și
dotări moderne;
c) Asigurarea accesului la dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcție de opțiunile și potențialul de învățare prin activități extrașcolare, schimb de
experiență, vizite de studiu etc;
d) Asigurarea formării profesionale în condiții de calitate a procesului educațional prin încurajarea participării cetățenilor la activitățile de
formare/calificare;
e) Susținerea tinerilor în performanța școlară prin acordarea de burse, premii, stimulente pentru rezultate școlare;
f) Organizarea de campanii de informare pentru atragerea adulţilor la cursurile oferite de către şcolile TVET;

g) Acordarea de burse elevilor care provin din familiile defavorizate /sau aflate în dificultate;
h) Atragerea elevilor care provin din familii defavorizate sau aflate în dificultate sau de etnie romă, printr-o ofertă educaţională atractivă şi adaptată
nevoilor şi aspirațiilor lor;
i) Sprijinirea persoanelor adulte din mediul rural, a celor de etnie romă și a altor grupuri dezavantajate, pentru avea acces și a participa la învățământul
terțiar;
j) Iniţierea de activităţi de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii, a abandonului şcolar;
2.4.2. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii și adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele
angajatorilor
Acțiuni propuse:
a) Modernizarea învățământul profesional și tehnic prin adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii;
b) Asigurarea calității serviciilor de orientare școlară și consiliere profesională;
c) Organizarea de campanii de informare, orientare şi consiliere;
d) Creşterea numărului de profesori consilieri;
e) Atragerea elevilor şi părinţilor cu accent pe cei care provin din familii sărace şi de etnie romă, către serviciile de orientare şi consiliere pe care le
oferă cabinetele din unităţile de învăţământ;
f) Restructurarea reţelei şcolare din mediul rural, în funcţie de populaţia şcolară şi de domeniile prioritare identificate la nivel regional şi local;
g) Identificarea deficitului de cadre didactice specializate pentru activități didactice în domenii necesare ocupațiilor cerute de piaţa muncii;
h) Îmbunătăţirea accesului la programele de perfecţionare şi formare profesională a cadrelor didactice;
i) Organizarea de schimburi de experienţă/ vizite de studiu în vederea multiplicării şi transferării exemplelor de bună practică şi a experienţelor
acumulate;
j) Atragerea elevilor în programele de educaţie inclusivă;
k) Creşterea ofertei de educaţie a adulţilor, eficientizarea şi profesionalizarea programelor de formare a adulţilor, corelarea mai eficientă cu cerinţelor
pieţei forţei de muncă, formarea profesională pentru adulţii fără loc de muncă din mediul rural, în meserii căutate pe piaţa forţei de muncă.
2.5. Sprijin pentru infrastructura educațională și dezvoltarea resurselor în școlile primare și gimnaziale, licee tehnologice, infrastructura
TVET, îndeosebi cele din zonele dezavantajate

2.5.1. Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor TVET cu echipamente didactice/şcolare şi IT
Acțiuni propuse:
a) Identificare unităţilor de învăţământ eligibile în accesarea fondurilor necesare reabilitării şi dotării (POR 2014-2020);
b) Construirea, reabilitarea/modernizarea/ extinderea infrastructurii de învățământ preuniversitar (inclusiv grădinițe), cu accent pe Învățământul
Profesional și Tehnic și a infrastructurii universitare (săli de curs, biblioteci, ateliere, terenuri de sport,
laboratoare, bazine, cămine și cantine);
c) Dotarea cu echipamente și mobilier a infrastructurii de învățământ preuniversitar și universitar;
d) Dotarea cabinetelor şcolare de asistenţă psihopedagogică cu materiale informative privind reţeaua şcolară, profilele ocupaţionale, calificările
profesionale, baterii de teste, echipamente și soft;
e) Reabilitarea/modernizarea centrelor de formare profesională continuă, inclusiv dotarea cu echipamente specifice;
f) Reabilitarea/modernizarea/echiparea Cluburilor de copii și Palatelor copiilor.

2.2 Analiza nevoilor- autoevaluarea interna
Predarea si invatarea
Deviza şcolii noastre este oferirea condiţiilor egale de acces la programele de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii .
Astfel:
elevii primesc informaţii şi sunt cooptaţi în diferite programe de învăţare realizate prin activităţi extraşcolare
şcoala are acces la Internet şi oferă elevilor sprijin în strângerea informaţiilor suplimentare despre cursuri şi carieră;
profesorii diriginţi oferă consiliere elevilor şi părinţilor (clasa a VIII-a) – dovezi: procese verbale ale şedinţelor cu părinţii;
şcoala a realizat cu ocazia “Zilelor liceului” o prezentare a ofertei educationale pentru elevii claselor a VIII-a din localitate si din zonele
limitrofe
la nivelul unităţii de învăţământ la început de ciclu, clasa a IX-a este stabilit ca prioritate evaluarea iniţială pe discipline, cât şi stabilirea
stilurilor de învăţare individuală – dovezi: testări iniţiale, chestionare privind stilurile de învăţare, chestionare privind conştientizarea
stiluluide învăţare, portofoliile de educaţie permanentă a elevilor;
analiza testărilor în cadrul comisiilor metodice şi C.P. şi stabilirea ţintelor individuale de învăţare – dovadă: procesele verbale ale
comisiilormetodice, rapoartele de activitate pe catedre;
elevii sunt implicaţi în programe de iniţiere în diferite domenii prin activităţi extraşcolare pentru învăţare în diferite contexte – dovezi:
protocoale, pliante, reviste şcolare, diplome, ;
elevii aleg programe suplimentare de învăţare asigurate prin CDL- uri – dovezi: CDL, protocoale, convenţii de colaborare, convenţii cadru;
sunt oferite consultaţii elevilor la nivel de catedră pe discipline şi la nivel de şcoală cu elevii performanţi cât şi pentru realizarea progresului
şcolar – dovezi: graficele de consultaţii, meditaţii ale catedrelor, programul de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene şi
concursurişcolare;
activitatea de predare este structurată în lecţii cu conţinut adecvat programei şi adaptat nivelului clasei – dovezi: planificări
calendaristice,planuri de lecţie centrate pe elev, fişe de lucru, fişe de evaluare;
elevilor din toate clasele a IX-a, a X-a liceu (real şi tehnic) şi scoala profesionala li s-au stabilit stilurile de învăţare proprii. Toţi profesorii
acestor clase şi-au adaptat strategiile de predare în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor - dovezi: tabele şi reprezentări grafice
alestilurilor de învăţare, procesele verbale de la C.P. clasei, fişele de observare a lecţiilor, portofoliile elevilor;
în urma folosirii unor strategii noi la clasă, elevii au acordat feed–back profesorilor – dovezi: chestionar privind strategiile de predare
folosite,portofoliile elevilor;
activitatea este corespunzătoare în şcoală, elevii primesc în mod regulat feed–back prin notarea ritmică efectuată şi discutarea performanţelor
şcolare cu profesorii de la clasă şi diriginţii – dovezi: catalogul clasei, comisia de notare ritmică, fişele de observare a lecţiei.

Concluzionand, exista preocupari pentru activitatea de inovatie in domeniul didactic (eleborarea unor teste de evaluare, lectii moderne), cadrele
didactice au o inalta pregatire profesionala, atat din punct de vedere stiintific, cat si psihopedagogic (rezultate la concursuri si olimpiade scolare,
procese verbale incheiate cu ocazia inspectiilor pentru sustinerea gradelor didactice, calificativ “foarte bine” pentru aproape toate cadrele didactice in
ultimii trei ani scolari).
Materiale si resurse didactice
Liceul „C-tin Brancoveanu” este singura institutie de invatamant din depresiunea Horezu si dispune de o baza materiala si didactica complexa,
unde se desfasoara activitatea instructiv-educativa, in conformitate cu standardele europene.
În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea scolii s-au constatat următoarele:
- prin derularea programului Phare – 2004 – 2006 şcoala dispune de o dotare corespunzătoare a laboratoarelor şi atelierelor şcoală
- prin programul M.E.C.T de dotare a laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie, a cabinetului de consiliere şi orientare, a sălilor de
sport,a centrului de documentare si informare, a bibliotecilor şcolare s-au asigurat, din punct de vedere al dotării, toate ariile
curriculare.
Nr. crt.
Tipul de spaţiu
Număr spaţii
Suprafaţă (mp)
1.
Săli de clasă /grupă
46+17 (structuri)=65
2346,56
2.
Cabinete*
5
119
3.
Laboratoare*
10
564,47
4.
Ateliere*
6
667
5.
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport*
3/3
1932
6.
Spaţii de joacă *
La gradinita
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SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tipul de spaţiu
Bibliotecă şcolară / centru de
informare şi documentare
Sală pentru servit masa*
Dormitor *
Bucătărie *
Spălătorie *
Spaţii sanitare*
Spaţii depozitare materiale didactice

Număr spaţii
2/1

Suprafaţă (mp)
57/60

95
2

540
18/12

Calificări şi curriculum (vezi anexe)
Liceul „C-tin Brancoveanu” pune la dispozitia elevilor un curriculum cuprinzator, relevant si diferentiat pe profiluri, astfel incat la sfarsitul
ciclului de scolarizare absolventii sa posede abilitati echilibrate, atat in domeniul de specialitate tehnica, cat si al stiintelor exacte.
Elevii vor urma studii riguroase prevazute in trunchiul comun al curriculum-ului national, in cel diferentiat si in curriculum-ul la decizia scolii,
la care se adauga o oferta diversificata de discipline de specialitate pentru formarea deprinderilor necesare insusirii specializarilor in domeniul tehnic.
Astfel, vor fi promovate cunostintele fundamentale, dar va fi creat suficient spatiu pentru optiuni si mai ales pentru atingerea de catre elevi a unui
set de obiective esentiale:
- invatarea limbilor (nationale, moderne)
- insusirea fundamentului stiintelor (fizica, chimie, biologie)
- stapanirea matematicii
- cunoasterea generala a societatii
- practicarea sportului
- educatia estetica (muzicala si plastica)
- formarea spiritului de intreprinzator
- pregatirea tehnologica si informatica

Prin programul PHARE TVET au fost formate cadre didactice cu diverse specializări. Ca urmare activitatea se desfăşoară în concordanţă cu
noile cerinţe care au ca scop asigurarea dobândirii de către elevi de competenţe şi abilităţi specifice exercitării calificarilor pentru care se pregătesc.
Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice conform programelor şcolare, pornind de la obiectivele cadru
ale disciplinelor şi obiectivele de referinţă atât pentru orele din trunchiul comun cât şi pentru CDL-uri care au avizul Consiliului de Administraţie şi
ISJ Valcea. Au fost promovate strategii didactice active care să ducă la o mai mare eficienţă a actului educativ plasând elevul în centrul procesului
instructiv educativ şi o abordare multidisciplinară în măsură să asigure realizarea unor conexiuni între diferitele discipline ale ariei curriculare.
Curriculum-ul de Dezvoltare Locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală, comunitatea locală şi agenţi economici. Scopul Curriculumului de Dezvoltare Locală este :
- lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie alături de competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în
echipă, gândirea critică, asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial;
- dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la formarea profesională într-o calificare ;
- promovarea unor valori democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi
deschise.
S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi partenerii sociali (agenţi economici). Având ca document de pornire
standardele de pregătire profesională pentru domeniile pe care le avem incluse în planul de învăţământ, s-a stabilit să se studieze în cadrul curriculumului de dezvoltare locală.
La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră urmăreşte Strategia de Dezvoltare a judeţului Vâlcea în scopul corelării calificărilor cu
nevoile reale ale pieţei muncii pe termen mediu şi lung. Au fost alese calificări profesionale necesare în domeniile cu dinamică relativ constantă sau
pozitivă (construcţii, instalaţii şi lucrări publice, industrie textilă şi pielărie, resurse naturale şi protecţia mediului, domeniul electric, dar şi domeniul
mecanic).
Parteneriate si colaborari
Parteneriatul este corelat cu ideea de asociereşi cu aceea de acţiune comună, colectivă. Conceptulasociereeste la rândul său corelat, în
modtradiţional, cu conceptele: participare, colaborare şi cooperare.

Unitatea noastră de învăţământ a elaborat strategii de atragere a părinţilor în activităţile de identificare a metodelor de reducere a
absenteismului, a abandonului şcolar şi de creştere a performanţei şcolare. Împreună cu întregul corp profesoral s-au identificat metodele mai sus
menţionate; prin discuţii purtate de către diriginte cu fiecare dintre părinţi s-au putut identifica aptitudinile personale ale fiecărui elev, iar elevii au fost
incluşi în activităţile extraşcolare care să le stimuleze încrederea în forţele proprii (trupă de dans modern, muzică, seri distractive, spectacole cu
diferite teme).
Învăţământul preuniversitar asigură necesarul forţei de muncă pentru agenţii economici, întregul proces de formare - instruire - educare fiind
gratuit. Pentru o derulare a parteneriatului benefică pentru ambele părţi este necesară o mai activă implicare a agenţilor economici.
În atragerea agenţilor economici, cerinţa prioritară a fost domeniul în care se pregătesc elevii.
Parteneriatul dintre şcoală şi întreprindere porneşte de la interesele reciproce ale elevilor, şcolii, angajatorilor şi agenţilor comunitari, bazânduse pe o realitate cât de simplă atât de importantă: elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toţi cei implicaţi în acest amplu proces au conştientizat
necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu implicaţii directe atât pentru angajatori care au nevoie de
absolvenţi bine pregătiţi, cât şi pentru mediul educaţional care trebuie să răspundă comenzilor sociale.
In anul scolar 2016/2017 s-au incheiat contracte de colaborare cu 6 agenti economici (anexa). Societatile comerciale stabilesc locul in care se
vor desfasura lucrarile practice de specialitate si programul de desfasurare a acestora, asigura baza materiala necesara desfasurarii lucrarilor practicesi
stabilesc masurile de protectie a muncii pe care trebuie sa le respecte elevii.
Elevii sunt indrumati de un cadru didactic calificat.
Prin activităţile la aceste societăţi elevii trebuie să-şi dezvolte următoarele abilităţi :
o mai bună cunoaştere a diferitelor domenii de activitate ale societăţilor şi a specificului acestor activităţi, astfel încât să poată aprecia
valoarea şi gradul de aplicabilitate a muncii lor în şcoală şi pe piaţa muncii ;
cunoaşterea gamei de oportunităţi de angajare de care dispun ;
cunoaşterea nivelului şi a abilităţilor necesare pentru a putea face alegeri bine documentate cu privire la carieră şi pentru a avea
abilităţile de a planifica în mod eficient învăţarea pe tot parcursul vieţii ;
o înţelegere a aşteptărilor de zi cu zi existente în privinţa unui angajat precum şi a responsabilităţilor şi drepturilor la locul de muncă, de
exemplu : oportunităţi egale, protecţia muncii ;
o înţelegere a dezvoltării tehnologice şi a impactului tehnologiei comunicaţiilor şi informaţiei asupra mediului de afaceri modern.
Liceul „C-tin Brancoveanu” a încheiat protocoale de colaborare cu numeroşi alţi parteneri: primarie, consiliul local, consiliul judetean, unitati din
invatamantul preuniversitar si universitar

ANALIZĂ SWOT A LICEUI ,,CONSTANTIN BRÂNCOVEANUʺ
HOREZU-VÂLCEA

Analiza SWOT este una dintre cele mai utilizate forme de analiză a unei afaceri. Prin SWOT se analizează și se evaluează impactul punctelor forte
(strengths) și a slăbiciunilor interne (weaknesses), a oportunităților (opportunities)și a amenințărilor (threats) ce provin din mediul extern.
1. Puncte tari (STRENGTHS):
– elevi atent selecționați, capabili de perfomanțe școlare și extrașcolare, dispuși să-și valorifice abilitățile și deprinderile dobândite;
– personal didactic calificat, performant, preocupat de propria perfecționare și formare continuă, cu disponibilitate pentru inovație și muncă în echipă;
– ofertă educațională extrașcolară realizată prin parteneriate locale, regionale și naționale;
– liceul ,,Constantin Brancoveanu” din Horezu dispune de o bază materială în cea mai mare măsură modernizată și actualizată cerințelor unui învățământ
de calitate;
– realizarea unor parteneriate educaționale locale, regionale și naționale care asigură relații bune cu comunitatea locală, cu diverse organizații, instituții
publice și de învățământ;
– colaborări cu instituții publice de învățământ, ale administrației locale, cu instituții private, ONG-uri, fundații cu tendința de a se permanentiza prin
acorduri de parteneriat.

2. Puncte slabe (WEAKNESSES):
– evaluarea preponderent tradiționalistă pentru activitățile finalizate cu examene naționale care nu urmăresc creativitatea, originalitatea sau dobândirea
unor deprinderi de muncă intelectuală și practice ale elevilor;
– comunicarea ineficientă între personalul auxiliar, determinată de predominarea relațiilor interpersonale în dauna celor profesionale;
– existența unei oferte educaționale școlare de tip tradițional, centrată pe instrucție, bazată pe informație și care nu contribuie decisiv la orientarea
elevilor privind cariera acestora;
– alocarea resurselor financiare, de obicei, sub presiunea termenului impus, care afectează calitatea activităților desfășurate;
– implicarea sporadică a părinților în medierea, întreținerea și finalizarea eficientă a unor colaborări și parteneriate benefice;
– lipsa de implicare a elevilor și părinților în adoptarea deciziilor privind relațiile comunitare.

3. Oportunități (OPPORTUNITIES):
– performanțele elevilor și calitatea actului didactic fac din Liceul ,,Constantin Brancoveanu” din Horezu un centru de interes cu accent prioritar la
nivelul comunității locale;
– comunicarea multidirecțională (profesori – elevi – părinți) eficientă poate duce la încheierea unor parteneriate locale, regionale și naționale;
– baza materială și modernă și actualizată permite utilizarea ei și pentru nevoile comunității locale, regionale sau naționale;
– prin alocările financiare de care a beneficiat, liceul ,,Constantin Brancoveanu” din Horezu devine centru de interes la nivelul comunității si zonei
Horezu;
– derularea unor proiecte de interes comunitar contribuie în mare măsură la asigurarea calității actului didactic școlar și extrașcolar;
– permanentizarea colaborărilor cu instituțiile publice de învățământ, cu instituții private etc. creează premisele obținerii unor avantaje în interes
reciproc;
– obiectivul strategic, și anume acela de școală comunitară, se implementează prin asigurarea unor colaborări de specialitate eficiente.

4. Amenințări (THREATS):
– scăderea populației școlare poate duce la reducerea planului de școlarizare cu efecte asupra planului de încadrare cu personal didactic și asupra selecției
elevilor;
– lipsa de implicare a părinților în medierea, întreținerea și finalizarea eficientă a unor colaborări și parteneriate benefice;
– formalismul activităților inopinate, inițiate fără consultarea prealabilă și încheiate fără posibilitatea ca liceul să se implice ulterior în desfășurarea lor,
face ca programele respective să nu-și atingă scopurile;
– formalismul elevilor și cel al părinților în raporturile cu colaboratorii și partenerii acestui liceu;
– uzura fizică și morală a mijloacelor fixe, datorată folosirii neraționale și a achizițiilor care nu sunt centrate, în primul rând, pe calitate.

În concluzie, cel mai puternic mesaj transmis de analiza SWOT este acela că, indiferent de acțiunile stabilite, procesul de luare a deciziilor ar trebui să
includă următoarele elemente:
–
construiește pe punctele tari;
–
elimină punctele slabe;
–
exploatează oportunitățile;
–
îndepărtează amenințările.
Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare
Ce face şcoala noastră pentru atragerea elevilor?
elaborează oferta educaţională ţinând cont de recomandările din Planul Regional de Acţiune pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic şi
Profesional şi Planul Local de Acţiune;
informează corpul profesoral despre propunerile unităţii de învăţământ;
participă la Târgul de Oferte Educaţionale organizat la nivel de judeţ;
organizează vizite pentru elevii de clasa a VIII-a împreună cu diriginţii în scopul cunoaşterii laboratoarelor, atelierelor, bazei sportive,
căminului şi cantinei,
mediatizează rezultatele obţinute de elevi la olimpiadele şi concursurile şcolare;
premiază elevii merituoşi cu ocazia Zilelor liceului.
Ce face şcoala pentru reducerea abandonului şcolar şi reducerea absenteismului?
realizează o bază de date cu elevii cu nevoi speciale;
organizează lectorate cu părinţii;
diriginţii menţin o legătură strânsă cu părinţii elevilor cu nevoi speciale;
şcoala a încheiat contract de parteneriat cu Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională-Valcea iar consilierii din centru au desfăşurat activităţi de consiliere de grup în cadrul orelor de dirigenţie şi consilieri individuale;
cadrele didactice utilizează materiale de învăţare şi metode adecvate de predare învăţare.

Ce face şcoala pentru buna derulare a actului educaţional?
Procesul instructiv educativ este coordonat de către echipa managerială conform normelor metodologice prevăzute în legislaţie.
realizează încadrările personalului didactic astfel încât să se asigure şi tinerilor debutanţi şansa afirmării profesionale prin distribuirea de ore la
toate nivelele de calificare;
întocmeşte schemele orare şi planifică stagiile de instruire practică;
se preocupă de respectarea programului de către toţi actorii actului educaţional.
Ce face şcoala pentru dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral?
conştientizează cadrele didactice tinere despre importanţa formării continue;
mediatizează în timp util cursurile de formare organizate de către Casa Corpului Didactic sau alte instituţii de învăţământ superior;
creează oportunităţi de participare a corpului profesoral la programele de formare;
informează corpul profesoral cu privire la calendarul de desfăşurare a perfecţionării prin grade didactice;
informează cadrele didactice despre oportunităţile de perfecţionare prin vizite de studiu în străinătate.
Ce face şcoala pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale?
încheie parteneriate cu agenţi economici care pot sprijini şcoala cu diferite echipamente sau pot contribui la recondiţionarea celor existente;
utilizează o parte din fondurile extrabugetare pentru achiziţionarea de noi echipamente şi aparatură necesare în laboratoare şi ateliere;
Ce face şcoala pentru dezvoltarea învăţământului vîlcean?
participă la toate acţiunile organizate de către Casa Corpului Didactic şi Inspectoratul Şcolar Judeţean;
participă la târgul de oferte educaţionale, organizat la nivel judeţean, ocazie cu care prezintă planul de şcolarizare pentru noul an şcolar şi oferă
pliante participanţilor la târg;
organizează zilele liceului în luna mai a fiecărui an şcolar, ocazie cu care fiecare dintre catedre desfăşoară activităţi ştiinţifice şi artistice;
se preocupă de echiparea laboratoarelor şi atelierelor cu aparatură modernă.

Ce face şcoala pentru asigurarea unui climat favorabil?
asigură săli de clasă corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ, din punct de vedere al luminozităţii, dimensiunilor şi dotării
cu mobilier specific;
se preocupă de încălzirea corespunzătoare a spaţiilor destinate derulării procesului instructiv-educativ;
se preocupă de crearea şi menţinerea unei atmosfere de colaborare între toate cadrele didactice în vederea promovării celor mai valoroase idei
şi soluţii;
organizarea de acţiuni comune profesori-elevi în scopul creării unui mediu de lucru plăcut şi constructiv.
Ce face şcoala pentru dezvoltarea reţelelor şcolare?
se preocupă de extinderea reţelelor şcolare ;
organizează activităţi conform graficelor stabilite în protocoalele semnate cu şcolile reţelelor;
creează oportunităţi pentru cadrele didactice şi elevii şcolii de dezvoltare personală;
asigură prin derularea activităţilor creşterea calităţii procesului instructiv-educativ.
Ce face şcoala pentru creşterea performanţei şcolare şi a procentului de promovabilitate la examenele naţionale?
Plecând de la obiectivul general am formulat o serie de obiective specifice pentru acest proiect:
Îmbunătățirea serviciilor de orientare și consiliere și activități suport pentru elevii incluși în proiect.
Creșterea ratei de promovabilitate a examenului de bacalaureat prin activitati de tip remedial si/sau extracurriculare
Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin achiziții de echipamente didactice/ şcolare/ IT modern

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 la nivel local, judeţean, regional şi naţional.

Partea a 4-a
IV. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
IV.1. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Planul de acţiune al unei şcoli este un document strategic prin care se prezintă comunităţii
locale şi zonale, beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai serviciilor educaţionale oferite de şcoală şi
altor factori interesaţi politica şcolii în ceea ce priveşte dezvoltarea ei ulterioară şi modul în care
se va realiza atingerea obiectivelor şi ţintelor propuse pe termen mediu şi lung.
Racordarea şcolii la nevoile comunităţii pe care o deserveşte se realizează doar prin
consultarea beneficiarilor cu privire la nevoile pe care le au în legătură cu pregătirea şi formarea
forţei de muncă necesară dezvoltării zonei dar şi bunei convieţuiri şi integrări la nivel social.
Prin consultare se urmăreşte realizarea unei bune promovări a şcolii şi aplicarea unei
politici de marketing educaţional care să susţină dezvoltarea unităţii şcolare şi îmbunătăţirea
serviciilor educaţionale.

IV.2. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSULTARE,
MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Nr.
crt.
1.

2.

Acţiunea

Responsabili/Parteneri

Termen

Consultarea partenerilor sociali cu privire la stabilirii unui plan de şcolarizare Agenţi economici
Nov.-dec.2018
realizabil şi necesar
Reprezentanţi administraţie
locală, zonală
Unităţi şcolare de învăţământ
gimnazial
CJRAE
Identificarea nevoilor de calificare profesională la nivel local şi zonal.
Agenţi economici
Aug-Sept.2018
Reprezentanţi administraţie
locală, zonală
Febr.-mart.2019

3.

Monitorizarea internă semestrială la nivelul compartimentelor funcţionale din
şcoală

4.

Monitorizare internă a activităţilor
prin CEAC

5.

Analiza informaţiilor privind progresul realizat în atingerea obiectivelor;

CEAC
Echipa managerială

6.

Comunicarea acţiunilor corective propuse, prin raportare la rezultatele obţinute

Echipa managerială
Responsabilii comisiilor
metodice

Conform
calendarului
An şcolar 2018-2019
Conform
calendarului
An şcolar 2018-2019
Conform
calendarului
An şcolar 2018-2019

7.

Autoevaluare / evaluare internă

Personal angajat în unitatea
şcolară

Semestrial/ anual
conform fişelor de

Echipa managerială
Responsabilii compartimentelor
funcţionale
CEAC
Echipa managerială

La sfârşitul fiecărui
semestru

8

Monitorizare externă realizată de ISJ Valcea pe domeniul asigurării calităţii

9

Analiza activităţii derulate prin
raportare la indicatorii PAS.
Evaluarea progresului în atingerea
ţintelor
Reactualizarea PAS din perspectiva atingerii ţintelor asumate la nivelul unităţii
şcolare, a comunităţii.

10

Echipa managerială
evaluare
Departamentul CEAC al ISJ Echipa managerială
Valcea
Conform
planificărilor
Echipa managerială
Reprezentaţii partenerilor sociali

Semestrial/ anual

Echipa managerială
Reprezentaţii partenerilor sociali

August - Septembrie
2019 si oricand este
nevoie

