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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 cont inue 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.
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 2020-2021 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:

- filologie

2.

3.

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 agenţ ilor 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 2020-2021 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
categoriei respective respective de
categorie de
personal
de personal
personal
1
x

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
sef

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

I.
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
ucenicia la locul 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.

Strategia formării profesionale pentru perioada 2020 - 2024 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

Partea a 2-a 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
3GPN
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 agenţ ilor 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 3-a
Planul de acțiune al scolii 2020-2024
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacitatii de management in învăţământul profesional si
tehnic
Obiectivul: Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS
Concluzii: In anuil scolar 2010-2011 membri ai CLDPS au realizat actiuni de consiliere a unitatilor
IPT din judet in vederea intocmirii si monitorizarii PAS
Obiectivul: Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia
Concluzii: S-a restructurat reţeaua şcolară prin reducerea numărului de şcoli de arte şi meserii sau
a numărului de clase acolo unde există elevi puţini sau nu au agenţi aconomici
Obiectivul: Formarea în domeniul managerial a directorilor unitatilor de învăţământ din judeţ
Concluzii: Cursurile de formare manageriale urmate de managerii din judeţ sunt cursuri de Master
de Management educaţional organizate de Universitatea di Craiova.
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în
TVET)
Obiectivul: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai buna adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii
Concluzii: Nu s-au realizat proiecte pentru adaptarea ofertei educaţionale la specificul pieţei
muncii, dar s-au realizat multe parteneriate.
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru
elevi şi adulţi
Obiectivul: Evaluarea nevoilor de formare a consilierilor si diriginţilor cu privire la orientarea
carierei profesionale a elevilor
Concluzii: Toţi consilierii şi diriginţii din judeţ au fost formaţi
Obiectivul: Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru asistenţa clienţilor (elevi,
diriginţi, părinţi)
Concluzii: Toţi profesorii consilieri au fost formaţi
Obiectivul: Dotarea cabinetelor şcolare de asistenţă psiho-pedagogică (cu materiale informative
privind reţeaua şcolara, profile ocupaţionale, baterii de teste de aptitudini etc.)
Concluzii: Peste 30% din numărul total de şcoli au fost dotate cu cabinete psiho-pedagogice la
nivelul standardelor
PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii procesului educaţional în TVET prin realizarea de
proiecte pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane (si prin accesarea FSE)
Obiectivul: Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice TVET pentru
dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi
Concluzii: Profesorii de specialitate din şcolile TVET din municipiul Rm.Vâlcea s-au format toţi
pentru educaţia adulţilor
Recomandările sunt date pentru fiecare obiectiv în parte şi se regăsesc în fişa de monitorizare la
nivel de prioritate şi obiectiv. În principal ele se referă la:
 Continuarea procesului de restructurare a reţelei şcolare în conformitate cu cerinţele pieţei
muncii şi crearea în mediul rural de centre care să şcolarizeze elevii din bazinele învecinate;
 Creşterea nivelului profesional al managerilor prin perfecţionarea lor continuă;
 Activităţi de consiliere a elevilor în vederea promovării nivelelor ridicate de calificare, funcţie
de particularităţile locale şi zonale
 Realizarea de proiecte privind inserţia absolvenţilor de către CJRAE la nivelul judeţului;
 Atragerea de noi parteneri sociali şi adaptarea ofertei educaţionale;
 Continuarea procesului de accesare de fonduri structurale care să permită dotarea şi
modernizarea şcolilor conform cerinţelor UE



Monitorizarea impactului formării în activitatea cadrelor didactice la nivelul conducerilor de
şcoli;
 Participarea profesorilor consilieri la cursuri privind orientarea şcolară şi profesională în raport
cu tendinţele pieţei muncii
 Realizarea de proiecte din FSE pentru dotarea cabinetelor de asistenţă psihopedagogică.
 Creşterea numărului de participanţi la stagii de formare cu agenţi economici şi reconversie
profesională
 Participarea profesorilor la cursuri de formare ca formatori şi corelarea ofertelor universitare la
posibilităţile financiare ale cadrelor didactice;
 Implicarea financiară a CCD-urilor în procesul de perfecţionare a cadrelor didactice privind si
educaţia antreprenorială, pentru sprijin financiar
 Creşterea şi diversificarea ofertei universităţilor prin program autorizat privind prefecţionarea
la 5 ani, modulul de specialitate pentru profesori ingineri şi maiştri instructori
 Continuarea consilierii elevilor cu CES şi a părinţilor privind integrarea in învăţământul de
masă;
 Atragerea agenţilor economici în procesul de modernizare/adaptare a condiţiilor (cabinete,
grupuri sanitare, etc) din şcoli, pentru persoanele cu handicap
PRIORITATEA 7: Monitorizarea insertiei absolventilor IPT pe piata muncii
Obiectivul: Cresterea numarului de absolventi care se angajeaza
Concluzii: Membrii CLDPS care s-u intalnit cu agenti economici care au contracte de parteneriat
scoli IPT au sugerat acostora oportunitatea angajarii absolventilor care au desfasurat practica in
cadrul acestor societati comerciale
Capitolul 7. Analiza SWOT a corelării ofertei de formare cu cererea
Ca urmare a analizării informaţiilor, datelor şi concluziilor din capitolele anterioare rezultă
următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care au stat la baza stabilirii
priorităţilor pentru judeţul Vâlcea:
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
Creşterea gradului de adaptare a ofertei
Număr redus de unităţi de învăţământ autorizate
educaţionale la cererea de pe piaţa muncii, prin
pentru programe de educaţie a adulţilor;
scăderea domeniilor mecanică, prelucrarea
Lipsa strategiilor de dezvoltare a resurselor
lemnului şi textile pielărie;
umane pe domenii de calificare cerute pe piaţa
Existenţa a 5 unităţi de învăţământ cuprinse în
muncii;
programul Phare;
Competenţe scăzute ale absolvenţilor la
Cadre didactice formate prin programele Phare, angajare;
capabile să utilizeze echipamentele specializate Nepotrivire între exigenţele angajatorilor şi
din dotarea şcolilor şi noi metode de
competenţele absolvenţilor;
predare/învăţare/evaluare;
Dezvoltarea insuficientă a compenţelor
Existenţa documentelor de planificare strategică antreprenoriale ale elevilor, inclusiv prin
pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la Curriculum în Dezvoltare Local (CDL);
toate nivelurile decizionale: regional (PRAI),
Lipsa interesului agenţilor economici pentru
judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);
realizarea pregătirii practice de calitate şi a unor
Planificarea ofertei de pregătire profesională pe parteneriate eficiente cu unităţile de învăţământ
baza recomandărilor PRAI şi PLAI;
profesional şi tehnic;
Reţeaua şcolară constituită în jurul celor 6 şcoli Elaborarea formală a CDL în parteneriat cu
Phare, pe de o parte, şi celelalte unităţi din
agenţii economici;
învăţământul profesional şi tehnic din judeţ, pe
Lipsa dotării cu echipamente didactice,
de altă parte;
îndeosebi în unităţile de învăţământ din mediul
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere rural;

a elevilor, prin creşterea numărului de profesori
consilieri la nivelul regiunii;
Implementarea sistemului de asigurare a calităţii
în învăţământul profesional şi tehnic în toate
unităţile de învăţământ profesională şi tehnic;
Asigurarea accesului egal în IPT prin existenţa
claselor de învăţământ special şi a claselor de a
II-a şansa;
Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor de
învăţământ cu agenţii economici, prin creşterea
numărului de parteneriate ale unităţilor de
învăţământ;
Îmbunătăţirea bazei materiale şi a infrastructurii
unităţilor de învăţământ prin programele Phare
TVET;
Număr mare de absolvenţi de nivel 2 care
continuă studiile pentru obţinerea nivelului 3.
OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea realizării de proiecte finanţate prin
fondurile structurale pentru îmbunătăţirea
infrastructurii şcolare (POR);
Posibilitatea accesării POSDRU pentru
dezvoltarea resurselor umane în concordanţă cu
cerinţele pieţei muncii;
Dezvoltarea parteneriatelor sociale (CLDPS)
Prevederi concrete referitoare la curriculumul
local in Legea Educatiei Nationale nr.1/2011
Structura consiliilor de administratie ale
unitatilor de învăţământ, care coalizeaza
purtătorii majori de interes local în IPT.

Scăderea numărului de unităţi IPT din cauza
nealocarii de clase la nivel naţional;
Interesul scăzut al reprezentaţilor autorităţilor
publice locale, membri in consiliile de
administraţie faţă de problemele întâmpinate de
unităţile IPT.

AMENINŢĂRI
Reducerea populaţiei de vârstă preşcolară şi
şcolară până în 2025;
Creşterea abandonului şcolar în mediul rural;
Participarea scăzută a adulţilor la programe de
formare continuă - în contrast cu nevoile de
formare în creştere şi ţintele europene;
Rata de tranziţie în învăţământul secundar
superior scăzută, în special rândul populaţiei
şcolare din mediul rural;
Lipsa unor prognoze pe termen scurt şi mediu
privind dezvoltarea sectoarelor/domeniilor
economiei regionale/locale;
Lipsa studiilor de impact vizând modificările
legislative care privesc IPT;

Rezumatul principalelor concluzii și obiectivele dezvoltării IPT la orizontul anului 2024
În acest capitol sunt prezentate principalele concluzii şi recomandări pentru sistemul de
educaţie şi formare profesională precizate la sfârşitul fiecărui capitol. Scopul acestora este de a
îmbunătăţi planul de acţiune propus pentru următoarea perioadă. Prezentul capitol se rezumă la a
sintetiza unele dintre implicaţiile mai importante rezultate din analiză şi de a introduce acţiunile
detaliate în capitolul final.
În urma analizelor din acest document programatic au fost formulate concluzii şi
recomandări după cum urmează:
Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent
cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani, arată pericolul unui deficit de
forţă de muncă tânăra, dar şi necesitatea de personal calificat pentru asistenţa socială şi medicală,
care se vor avea în vedere la planificarea ofertei educaţionale.
Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări ţinând cont de
rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită, populaţia viitoare

preponderent feminină în anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea accesului pentru
grupurile etnice dezavantajate.
Evoluţiile demografice scot în evidenţă necesitatea implicării unităţilor de învăţământ
profesional şi tehnic ca furnizori de formare continuă, pentru pregătirea grupei de vârsta de mijloc
pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe piaţa muncii. Vor fi luate în considerare şi
fenomenele de migraţie externă.
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi,
competenţe tehnice generale, solide, realizarea de parteneriatelor şcoală - agenţi economici,
realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici.
Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate urmatoarele concluzii si
recomandări:
Proiecţiile arată că în anul 2021 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre:
- comerţ şi servicii
- hoteluri şi restaurante
- transport - depozitare
- industria prelucrătoare (lemn, textile, piele)
- construcţii.
Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială pe profesii, va fi orientată spre:
- lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi
- meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a maşinilor şi
instalaţiilor
- muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi alte produse.
Sunt sugerate tendinţe de uşoară revigorare a ocupării în agricultură, silvicultură şi scădere
în administraţie publică şi apărare, precum şi în învăţământ.
Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor
necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se recomandă o menţinere în
sistemul de pregãtire cât mai mult astfel încât să obţinã calificări de nivele cât mai ridicate
crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa muncii.
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor locale,
deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente bine pregătite
pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în sistemul descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de
descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al resurselor
umane, precum şi de managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la nivel
local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor structuri.
Din analiza SWOT realizată pe baza concluziilor si recomandărilor din fiecare capitol, prin
utilizarea punctelor tari şi a oportunităţilor pentru eliminarea/ameliorarea punctelor slabe, au
rezultat priorităţile învăţământului profesional şi tehnic din judeţul Vâlcea.
4.1Actiuni propuse – plan de măsuri
Obiectivul general
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii
economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Obiective specifice:
1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor
2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere
3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului şcolar
4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcoli

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării
prin învăţământ tehnic şi profesional
1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor – finanţată prin PO DRU,
POR
Măsura 1.1 Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor angajatorilor
Măsurat prin:
 Număr de elevi cuprinşi în sistemul TVET pe nivele de calificare şi calificări prioritare
 Număr de absolvenţi cu nivelul 2 şi 3 de calificare care s-au angajat
Acţiuni

Orizont de Organizaţie
timp
responsabilă
CA, COSP
 Creşterea numărului de absolvenţi cu nivelul 2 și 3 de
2024
calificare pentru domeniile prioritare, astfel încât acesta să
reprezinte 85% din totalul absolvenţilor
CA, COSP
 Redimensionarea numărului de clase/nr elevi cuprinşi în
anual
învăţământul TVET pe nivele de calificare în raport cu
tendinţele de dezvoltare regională
Măsura 1.2 Restructurarea reţelei şcolare
Măsurată prin:
 Număr de clase TVET adaptate la cerinţele pieţei muncii
 Număr de şcoli din mediul rural care să asigure accesul la educaţie
Acţiuni
Orizont Organizaţie responsabilă
de timp
CA,
CP,
ISJ,
asociaţii
 Restructurarea reţelei şcolare, în funcţie de anual
patronale
populaţia şcolară şi de domeniile prioritare
identificate la nivel regional şi local, dar și prin
asigurarea accesului la formare profesională
pentru absolvenții de gimnaziu din mediul rural
Măsura 1.3 Elaborarea de programe de perfecţionare şi formare profesională pentru cadrele
didactice din TVET în sectoarele economice prioritare şi pentru noile tehnologii
Măsurată prin:
 Număr de programe, noi, de perfecţionare şi formare profesională elaborate în parteneriat
cu universităţile din regiune şi asociaţiile patronale/agenţii economici
 Număr de cadre didactice care participă la programele de perfecţionare şi formare
profesională
Acţiuni




Orizont Organizaţie responsabilă
de timp
CA, Echipa managerială
Analiza specializărilor cadrelor didactice şi anual
identificarea deficitului de cadre didactice cu
specializări cerute de piaţa muncii
CA, Echipa managerială
Îmbunătăţirea accesului la programele de anual
perfecţionare şi formare profesională

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere – finanţat prin POS DRU
Măsura 2.1 Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi
Măsurat prin:
 Număr de elevi şi părinţi consiliaţi
 Număr de profesori consilieri angajaţi
 Număr de profesori consilieri formaţi
 Număr de cabinete dotate corespunzător metodologiilor de organizare şi funcţionare
 Număr de seturi de indicatori
Acţiuni










Orizont Organizaţie responsabilă
de timp
ISJ, CJAPP
informare, Anual

Organizarea de campanii de
orientare şi consiliere
Atragerea elevilor şi părinţilor cu accent pe cei anual
care provin din familii sărace şi de etnie roma,
către serviciile de de orientare şi consiliere pe
care le oferă cabinetele din unităţile de
învîţîmânt
Creşterea numărului de profesori consilieri
astfel încât raportul profesor consilier/elev să 2024
devină 1/500
Organizarea de cursuri de formare pentru anual
profesorii consilieri şi diriginţi
Participarea profesorilor consilieri şi a anual
diriginţilor la cursuri de formare / perfecționare
/ specializare
Dotarea cabinetelor şcolare de asistenţă 2024
psihopedagogică cu materiale informative
privind reţeaua şcolară, profilele ocupaţionale,
calificările profesionale, baterii de teste,
echipamente si soft etc.
Dezvoltarea sistemului de monitorizare a 2024
evoluţiei elevului

ISJ, CJAPP,
colaboratori- Biroul regional
ptr. romi

ISJ, CJAPP

ISJ, CJAPP, CCD

ISJ, CJAPP, CCD
CA, Echipa managerială

CA, Echipa managerială



CA, Echipa managerială
Elaborarea setului de indicatori cantitativi şi 2024
calitativi de evaluare a rezultatelor activităţii
profesorilor consilieri
 Indicatori: * Creşterea cu 50% a numărului de elevi şi părinţi consiliaţi
* 100% din corpul profesorilor consilieri şi a diriginţilor au participat la cursuri
de formare
3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din regiune şi
reducerea abandonului şcolar – finanţat prin POR, Banca mondiala, fonduri ale
administraţiei locale
Măsura 3.1 Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de bază şi a dotării şcolilor cu
echipamente didactice/şcolare şi IT
Măsurat prin:
 Număr de unităţi de învăţământ reabilitate, consolidate sau extinse



Număr de unităţi de învăţământ dotate cu echipamente didactice/şcolare şi IT

Acţiuni




Orizont
de timp
Identificare unităţilor de învăţământ eligibile anual
în accesarea fondurilor necesare reabilitării şi
dotării

Organizaţie responsabilă
Consiliul Judeţean, Consiliul
Local, Unităţile de învăţământ,
ISJ

Consiliul Judeţean, Consiliul
Local, Unităţile de învăţământ,
ISJ
Consiliul Judeţean, Consiliul
 Dotarea unităţilor de învăţământ cu
anual
Local, Unităţile de învăţământ,
echipamente didactice/şcolare şi IT
ISJ
Indicatori: 50% din unităţile de învăţământ TVET au fost reabilitate, consolidate sau extinse
80% din unităţile de învăţământ TVET
au fost dotate cu echipamente
didactice/şcolare şi IT
Reabilitaterea, consolidarea sau extinderea
anual
unităţilor de învăţământ

Măsura 3.2 Extinderea accesului la formarea continuă
Măsurată prin:
 Număr de cursanţi
 Număr de absolvenţi în calificările cerute de piaţa muncii
Acţiuni
Orizont Organizaţie responsabilă
de timp
CA, Echipa managerială
 Autorizarea unităţilor de învăţământ pentru anual
formare adulţi
 Organizarea de campanii de informare pentru anual
atragerea adulţilor la cursurile oferite de către
şcolile TVET
 Formarea continua pentru adulţi în unităţile anual
de învăţământ TVET
Indicatori:

CA, Echipa managerială

CA, Echipa managerială

Creşterea cu100 %, până în 2013, a adulţilor formaţi

4. Dezvoltarea parteneriatului social– finanţare externă
Măsura 4.1 Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii
Măsurată prin:
 Număr de parteneriate realizate la nivel regional
 Număr crricula elaborate în parteneriat cu agenţii economici
 Număr de absolvenţi care se angajează la partenerii unităţilor de învăţământ
Acţiuni
Orizont Organizaţie responsabilă
de timp









Realizarea de parteneriate funcţionale între
univesităţile din regiune, agenţi economici,
asociaţii patronale, unităţi de învăţământ şi
alte organizaţii parteneriale, pentru adaptarea
ofertei educaţionale la specificul pieţei
muncii
Implicarea sporită a agenţilor economici în
dezvoltarea ofertelor de educaţie, relevante
pentru nevoile de învăţare individuală şi
pentru nevoile agentilor economici
Unitatea de învățământ va avea cel puţin un
partener – agent economic - la elaborarea
Curriculumului în Dezvoltare Locală şi
pentru efectuarea instruirii practice
Facilitarea
angajarii
absolvenţilor
la
partenerii unităţilor de învăţământ

anual

CA, Echipa managerială

anual

CA, Echipa managerială, agenti
economici

anual

CA, Echipa managerială, agenti
economici

anual

CA, Echipa managerială, agenti
economici

Indicatori: Creşterea cu 80% a numărului de absolvenţi care se angajează la partenerii unităţilor de
învăţământ, până în 2024
5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii

Măsura 5.1 Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiune
Măsurată prin:
 Număr de firme nou înfiinţate de către absolvenţii
Acţiuni
Orizont Organizaţie responsabilă
de timp
CA, Echipa managerială, agenti
 Dezvoltarea
competenţelor anual
economici
antreprenoriale prin introducerea în CDL
a noi conţinuturi in concordanta cu
evolutia mediului de afaceri
Administratia pulica, CA, Echipa
 Acordarea
de
facilităţi
tinerilor anual
managerială, agenti economici
absolvenţi în deschiderea propriei afaceri
6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul
formării prin învăţământ tehnic şi profesional
Măsura 6.1 Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică la nivel european
Măsurată prin:
 Număr de elevi care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu/ stagii de
practică
 Număr de cadre care participă la schimburile de experienţă/ vizite de studiu
 Număr broşuri editate şi materiale
Acţiuni
Orizont
Organizaţie responsabilă
de timp



Identificarea de parteneri din statele anual
membre ale UE pentru unităţile de
învăţămât TVET

CA, Echipa managerială, Cadre
didactice



Organizarea de schimburi de experienţă/
vizite de studiu în vederea multiplicării anual
şi transferării exemplelor de bună
practică şi a experienţelor acumulate

CA, Echipa managerială, Cadre
didactice

Măsura 6.2 Dezvoltarea de programe comune de educaţie inclusivă
Măsurată prin:
 Număr de elevi care participă la programele comune
 Număr de elevi care se integrează
 Număr de programe derulate
 Număr de cadre didactice care au participat la stagii de formare pentru programele comune
Acţiuni
Orizont
Organizaţie responsabilă
de timp
CA, Echipa managerială, Cadre
 Elaborarea de programe comune de educaţie anual
didactice
inclusivă intre unităţile de învăţămât în
parteneriat cu şcoli din UE
CA, Echipa managerială, Cadre
 Atragerea elevilor in programele de educaţie anual
didactice
inclusivă


Formarea cadrelor didactice care participă la anual
programe de instruire în domeniul educaţiei
inclusive

CCD,Unităţile de învăţământ,
universităţi, ISJ

Parteaa 4-a. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
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.

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

Acţiunea

Responsabili/Parteneri

Termen

Consultarea partenerilor sociali cu privire la stabilirii unui plan de şcolarizare
realizabil şi necesar

Nov.-dec.2020

2.

Identificarea nevoilor de calificare profesională la nivel local şi zonal.

Agenţi economici
Reprezentanţi administraţie
locală, zonală
Unităţi şcolare de învăţământ
gimnazial
CJRAE
Agenţi economici
Reprezentanţi administraţie
locală, zonală

3.

Monitorizarea internă semestrială la nivelul compartimentelor funcţionale din
şcoală

La sfârşitul fiecărui
semestru

4.

Monitorizare internă a activităţilor
prin CEAC

Echipa managerială
Responsabilii compartimentelor
funcţionale
CEAC
Echipa managerială

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 2020-2021
Conform
calendarului
An şcolar 2020-2021
Conform
calendarului
An şcolar 2020-2021

7.

Autoevaluare / evaluare internă

Personal angajat în unitatea
şcolară

Semestrial/ anual
conform fişelor de

Aug-Sept.2020
Febr.-mart.2021

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
2020 si oricand este
nevoie

