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Capitolul I
Repere strategice
Nu există nici o îndoială că instruirea şi educarea, pe lângă misiunea lor
fundamentală, de promovare a dezvoltării individului şi a valorilor morale, joacă un
rol important în stimularea creşterii şi asigurării competitivităţii şi a unui nivel de
încadrare în muncă acceptabil din punct de vedere social în cadrul comunităţii.
Date fiind problemele economice şi sociale cu care ne confruntăm astăzi,
societatea noastră exercită presiuni asupra întregului sistem de instruire şi educare,
aşteptând de la el - dacă nu o soluţionare, cel puţin o angajare deplină în rezolvarea
marilor probleme pe care le implică procesul de tranziţie şi de reformă. În acest
context îi revine şcolii, ca unitate organizatorică fundamentală a învăţământului,
misiunea de a răspunde cât mai bine şi cât mai eficient cerinţelor fundamentale ale
societăţii.
Politica educaţională la nivelul unei unităţi şcolare este desigur precizată de
Constituţia ţării, de Legea Educaţiei Naţionale, de celelalte acte normative care
statuează desfăşurarea activităţii în învăţământ. Dar educaţia în şcoală nu este un
ansamblu de activităţi generale, ci constituie un proces concret, care trebuie să
materializeze exigenţele general-valabile în condiţii specifice, care trebuie să
precizeze paşii necesari pentru atingerea idealului educaţional, ca şi măsurile care să
concentreze eforturile din unitatea de învăţământ în raport cu condiţiile existente.
Cunoaşterea principalelor trăsături ale şcolii, privită ca unitate fundamentală în
organizarea învăţământului, ca şi a funcţiilor ei în formarea personalităţii elevilor,
constituie coordonate ale activităţii manageriale în orice unitate şcolară.
Viziunea asupra viitorului şcolii trebuie să prefigureze în termenisuficient
de clari o imagine de perspectivă a şcolii respective şi direcţia încare trebuie să
înainteze aceasta. Ea implică şi credinţa oamenilor şcolii căsunt capabili să realizeze
aceste obiective, determinând angajareaconducerii, cadrelor didactice, personalului
nedidactic, părinţilor şi tuturorpartenerilor sociali în acest efort de dezvoltare.
Construirea în cadrul şcolii a unei viziuni realiste, atractive şi stimulatoare înalţă un
adevărat pod între prezent şi viitor.
Coordonatele strategice pe care se înscrie Planul de Acţiune al Şcolii 20192024 sunt:
♦ misiunea şcolii;
♦ o anumită viziune privind viitorul;
♦ un set de valori fundamentale pe care şcoala noastră le promovează;
♦ o analiză atentă a contextului educațional;
♦ o evaluare obiectivă a propriei performanțe;
♦ formularea strategiei pe care trebuie să o aplicăm pentru realizarea misiunii.

“Învaţă pentru viaţă!”
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I.1.Misiunea şcolii
Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe
Mârzescu” este instituţia de învăţământ în care elevii descoperă şi îşi dezvoltă
aptitudinile, în care este încurajată competiţia şi performanţa și se formează
gândirea critică a elevilor pentru a li se crea şanse reale de orientare în carieră şi
de ocupare a unei poziţii adecvate pe piaţa forţei de muncă.
Misiunea şcolii, concepută așadar ca un set de standarde generale prin
intermediul cărora şcoala noastră încearcă să interpreteze şi să răspundă aşteptărilor
comunităţii, a fost definită prin implicarea:
personalului didactic şi nedidactic;
elevilor;
părinţilor;
partenerilor sociali.
Prin definirea misiunii şcolii noastre şi prin asumarea ei de către profesori,
elevi, părinţi şi parteneri sociali, încercăm nu numai să răspundem cererii sociale de
educaţie, dar şi să contribuim la crearea unei “personalităţi” a Liceului Tehnologic de
Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”.
Misiunea şcolii, ca şi viziunea asupra viitorului încearcă să prefigureze o
imagine dezirabilă a şcolii noastre, implicând credinţa tuturor celor implicaţi că sunt
capabili să realizeze o asemenea stare de excelenţă. Ele reprezintă, dincolo de
proiectul de dezvoltare a şcolii, mai mult o stare de spirit, o angajare a conducerii,
personalului, elevilor, părinţilor şi comunităţii locale în acest efort de dezvoltare.

I.2.Viziunea şcolii
Viziunea asupra viitorului şcolii noastre pleacă de la dorinţele noastre
privind evoluţia şcolii, ţinând cont în acelaşi timp de particularităţile şcolii şi de o
prognoză suficient de probabilă privind ameninţările şi oportunităţile care se vor
manifesta în mediul social şi economic ce ne înconjoară.
Adecvarea şi compatibilizarea misiunii şcolii la o societate bazată pe
libertăţi individuale, economie de piaţă, competiţie a valorilor şi stat de drept
semnifică nu numai recuplarea ofertei de şcolarizare cu nevoile de calificare cerute de
economie, administraţie, viaţa socială şi cultura societăţii noastre, deci formarea de
capacităţi, acte de mobilitate profesională, ci şi, mai ales, profilarea de caractere apte
să propăşească această societate.
Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”
urmărește așadar remodelarea dinamică a capacităţilor educaţionale ale şcolii,
bazate pe identificarea şi armonizarea diferitelor categorii de cerinţe ale elevilor cu
resursele şcolii, ca un răspuns adecvat la solicitările pieţii muncii şi la exigenţele
cerute de integrarea europeană.
Valorile fundamentale pe care încercăm să le dezvoltăm ne vor ajuta în
încercarea de a îndeplini misiunea şcolii. Interiorizarea lor de către întreaga
comunitate educaţională a şcolii va conduce la formarea unui ethos pozitiv la nivelul
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şcolii, ca factor decisiv al succesului şcolii noastre. Suntem conştienţi de faptul că
împărtăşirea de către întreaga comunitate educaţională a unor valori etice şi filozofice
puternice şi sănătoase este mai importantă pentru calitatea şcolii decât dotarea
materială sau mediul de provenienţă al elevilor, iar prezenţa acestor valori determină,
în mai mare măsură dragul de atractivitate al şcolii pentru părinţi decât alţi factori
care influenţează calitatea învăţământului.
Valorile educaţionale pe care şcoala noastră le promovează sunt:
respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi;
asumarea responsabilităţii;
competitivitate;
cultivarea iniţiativei;
competenţă;
toleranţă;
acceptarea diversităţii;
promovarea succesului şi a eficienţei;
disciplina muncii;
cultivarea adevărului.
Întreaga activitate a școlii noastre se desfășoară așadar sub deviza: ”Învață
pentru viață!”

I.3.Profilul şcolii
1.3.1. Scurt istoric
Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”
este o unitate şcolară de prestigiu în contextul învăţământului preuniversitar ieşean.
Şcoala şi-a câştigat această bună reputaţie în decursul anilor, ca urmare a rezultatelor
obţinute de elevi la examenele naţionale, la concursurile şi olimpiadele şcolare, la
toate activităţile cu caracter educativ organizate la nivel local, judeţean sau naţional.
Unitatea şcolară a luat fiinţă la 1 septembrie 1973, prin ordinul nr. 68 al
Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini-Unelte şi Electrotehnicii sub
titulatura „Şcoala profesională de pe lângă Întreprinderea Tehnoton Iaşi”,
funcţionând în anul şcolar 1973-1974 cu 5 clase de şcoală profesională şi 183 elevi.
La 1 septembrie 1974, în local propriu, începe şcolarizarea elevilor şi prin
Liceu industrial, noua denumire a instituţiei devenind Liceul Industrial „Tehnoton”
Iaşi.
Între 1978 și 1990 unitatea școlară va purta numele de Grupul şcolar de pe
lângă Întreprinderea Tehnoton Iaşi, ca urmare a diversificării formelor de pregătire
şcolară: alături de şcoala profesională şi liceul industrial apare şcoala de specializare
postliceală, cursuri de zi, cu durata de 2 ani.
Deşi penultima în seria şcolilor secundare tehnice construite în municipiul Iaşi,
şcoala a devenit singulară prin oferta de şcolarizare în domenii moderne, de progres
tehnologic: electronică, automatizări, telecomunicaţii.
Aşa se explică afluenţa candidaţilor din toate judeţele Moldovei la cursurile
liceale, profesionale şi postliceale ale Grupului şcolar “Tehnoton” Iaşi în perioada
1973 – 1986, când şcoala a furnizat circa 12000 de tineri calificaţi pentru unităţi
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industriale din Iaşi şi din ţară: „Tehnoton” Iaşi, ICNUT Tulcea, IMAMUS Iaşi,
Întreprinderea de regulatoare directe şi contactoare Paşcani, „Turbomecanica”
Bucureşti, I.M. Vulcan, C.U.G. Iaşi, IMSAT Paşcani. Vârfuri de şcolarizare s-au
înregistrat în anii şcolari 1979-1980 (60 clase / 2210 elevi), 1980-1981 (57 clase /
2121 elevi), 1985-1986 (60 clase / 2309 elevi).
Anul 1992 şi următorii au adus mutaţii semnificative în situaţia socioeconomică a zonei şi, implicit, pe piaţa muncii, căpătând o nouă pondere
specializările şi prestările de servicii din domeniile electronică, automatică,
informatică, mecanică şi electromecanică auto (de la 5% din 51% populaţie ocupată
în 1992 spre 20% în anii următori).
La 1 septembrie 2005 școala dobândeşte statutul de colegiu, iar noua denumire
devine Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi. Începând de la 1
septembrie 2013 colegiul fuzionează prin absorbţie cu Şcoala gimnazială „Gheorghe
Mârzescu”, devenind Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii
„Gheorghe Mârzescu” Iaşi.
Denumirea școlii începând din anul școlar 2019-2020 este Liceul Tehnologic
de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu” Iași.
În decursul anilor, la formele de învăţământ deja menţionate s-au adăugat alte
forme, potrivit cererilor de pe piaţa muncii şi nevoilor de şcolarizare ale comunităţii:
liceu industrial, curs seral (1977-1993), şcoală de maiştri (1981-1986), şcoală
complementară, de ucenici (1993-1998, 2001-2003), şcoală de arte şi meserii (20032009). Din anul 2000 în cadrul colegiului au funcționat și câte 1-2 clase de gimnaziu.
Începând cu anul 2013, odată cu fuzionarea cu Școala Gimnazială ”Gh.
Mârzescu”, oferta de școlarizare cuprinde toate nivelurile de învățământ
preuniversitar: primar, gimnazial, liceal, școală profesională și școală postliceală.
1.3.2. Școala azi
Unitatea noastră școlară este printre puținele unități din municipiu și chiar județ
care are reprezentate toate nivelurile de învățământ preuniversitar. Astfel, în prezent
Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu”Iași oferă
servicii educaționale prin următoarele forme de învățământ:
-învățământ primar
-învățământ gimnazial
-liceu teoretic învățământ de zi, profil real, specializările matematicăinformatică, intensiv informatică şi ştiinţe ale naturii
-liceu tehnologic învățământ de zi, în domeniile producție media, electronică
automatizări și telecomunicații
-școală profesională, în domeniul electric și electronică automatizări
-școală postliceală, în domeniul informatică cu specializările tehnician
infrastructură reţele telecomunicaţii şi administrator reţele locale şi de comunicaţii.
În anul școlar 2019-2020 sunt înmatriculați 634 elevi (92 în învățământul
primar 96 gimnazial, 344 învățământ liceal, 56 școală profesională, 46 școală
postliceală).
Prestigiul şcolii s-a construit şi consolidat în timp prin implicarea în procesul
de formare a viitorilor profesori dar și prin parteneriate cu instituții de prestigiu local
și național, proiecte și programe internaționale, obținând recunoaștere ca:
“Învaţă pentru viaţă!”
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academie CISCO
centru de testare E.C.D.L. (European Computer Driving Licence);
școală participantă anual la proiectul Eco Școala
școală participantă la numeroase proiecte Erasmus +
școală sustenabilă energetic (Sustainable energy management at schools
in Europe)
şcoală de aplicaţie pentru practica pedagogică a studenţilor ieşeni la unele
discipline.
școală parteneră în Reţeaua partenerială naţională Electra – Net în
domeniul electronică şi automatizări

I.4.Priorități europene
Strategia Europa 2020 definește următoarele obiective principale pentru
deceniul 2010-2020:
a) creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani la cel
puțin 75%1;
b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare;
c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră sau cu
30%, dacă există condiții favorabile în acest sens, creşterea cu 20% a ponderii
energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei
energetice, comparativ cu 1990;
d) reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii la maximum 10% și creșterea procentului
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu studii de nivel terțiar la cel
puțin 40% în 2020;
e) reducerea la nivelul UE a numărului de persoane în risc de sărăcie sau excluziune
socială cu 20 de milioane de persoane până anul 2020 comparativ cu anul 2008.

I.5.Priorităţi naţionale
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă
deosebită pentru educaţia şiformarea profesională se numără:
-Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020
-Strategia naţională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020
-Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Şcolii în România
-Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-2020
-Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014-2020
-Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
-Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-20202030
-Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020
-Strategia naţională pentru competitivitate 2014-2020
“Învaţă pentru viaţă!”
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-Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome pentru perioada 2014-2020
-Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 20142020 are următoareleobiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare
profesională pentru piaţa muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a
tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de
educaţie ISCED 3 şi 4 la 63% până în 2020, faţă de 57,2% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele
direcţii de acţiune:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a
curriculumului şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin
Cadrul naţional al calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru
facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare profesională şi pentru creşterea relevanţei
pentru piaţa muncii.
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa
muncii, definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor
în concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de
muncă şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii.
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare.
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională.
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale.
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare
profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la
programele de formare profesională, având ca ținte strategice:
a) Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în
învăţământul profesional la 60% în 2020, faţă de 49,8% în 2014
b) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul
vieţii la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională şi al rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal.
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră.
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a
rezultatelor învăţării dobândite în context nonformal şi informal.
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de
învăţământ pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile.
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca
ținte strategice:
a) Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la
învăţământul profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014
b) Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi
la examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014
“Învaţă pentru viaţă!”
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c) Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învăţare pe tot parcursul
vieţii la 10% în 2020, de la 1,5% în 2014
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educaţiei şi formării
profesionale la nivel de sistem.
2. Asigurarea calităţii certificării rezultatelor învăţării.
3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de
formare
profesională din formarea profesională iniţială şi formarea profesională continuă şi în
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal şi informal.
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue.
5. Promovarea excelenţei în educaţie şi formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi
internaţionale în domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
a) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014
b) Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate
internaţională la 4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014 .
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de
acţiune:
1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial
din cadrul programelor de formare profesională.
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională.
3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.

I.6.Obiectivele şi ţintele la nivel regional și local
Cu toate că Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a
României sub aspectul numărului de locuitori și al suprafeței deținute, ea se situează
pe ultimul loc în raport cu nivelul de dezvoltare.
Produsul intern brut regional pe cap de locuitor a avut multe fluctuații, ceea ce
a condus la o accentuare a disparităților de dezvoltare față de celelalte regiuni.
Situația economică și socială a regiunii Nord-Est a continuat să se agraveze odată cu
intrarea în perioada de criză economică și financiară - anual a avut loc o scădere reală
a produsului intern brut regional.
În acest context, Strategia Regională Nord-Est își propune ca viziune: „În anul 2022
Regiunea Nord-Est va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a locui!”
Obiectiv general: Derularea în Regiunea Nord-Est a unui proces de creștere
economică durabilă, favorabil creșterii competitivității economice și incluziunii
sociale, care să conducă la o diminuare a decalajelor existente față de celelalte
regiuni ale României;
Ținta propusă anul 2022: indicele de disparitate al Produsului Intern Brut
Regional, pe cap de locuitor la nivel regional, va reprezenta 75% din valoarea
indicatorului la nivel național și 37% din valoarea indicatorului la nivel comunitar.
“Învaţă pentru viaţă!”

9

Priorităţile judeţene în domeniul formării profesionale, așa cum se regăsesc în
PLAI pot fi rezumate astfel: adaptarea reţelei şcolare şi a ofertei de formare
profesională iniţială la cerinţele pieţei muncii şi a opţiunilor elevilor; creşterea
participării la programe calificare prin programe de formare continuă în rețeaua IPT;
asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială; dezvoltarea resurselor umane din
sistemul IPT în vederea asigurării calităţii în formare; dezvoltarea infrastructurii
unităţilor şcolare IPT în vederea asigurării calităţii în formare.

“Învaţă pentru viaţă!”
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Capitolul II
Analiza nevoilor
II.1.Analiza mediului extern
Evaluarea clară a mediului extern a avut în vedere colectarea şi analiza
datelor privind mediul economic, socio-profesional, demografic, şi implicaţiile pe
care rezultatele analizelor le au în prognozarea activităţii şcolii.
II.1.1.Contextul geografic și istoric
Colegiul Tehnic de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu”
funcționează în două corpuri de clădire, ambele situate în cartierul Bularga din
municipiul Iași. Acest cartier se află în sudul orașului, în imediata vecinătate a zonei
industriale. Inițial era un cartier de case la marginea orașului, cu populație din
păturile mai sărace ale societății și cu un procent important de populație de etnie
romă. În perioada comunistă aici s-au construit locuințe, preponderent cămine de
nefamiliști și blocuri de apartamente de confort redus, pentru muncitorii care veneau
din zona rurală pentru a se angaja la intreprinderile din oraș. Tot aici s-au construit în
anii 60 – 70 școlile profesionale și liceele industriale pentru a oferi forță de muncă
calificată intreprinderilor și fabricilor. Colegiul Tehnic de Electronică și
Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu” a luat ființă în acest fel în anul 1973 pentru a
deservi fabrica Tehnoton. Fabricile (de textile, de mobilă, etc.), blocurile de locuințe,
liceele și căminele acestora împreună cu căminele de nefamiliști au dominat peisajul
cartierului până de curând. După 1990, treptat, fabricile s-au închis, iar clădirile
acestora au fost demolate și au lăsat loc supermarket-urilor (Lidl, Carrefour),
centrelor comerciale (Dedeman) și clădirilor de birouri (Granit). Cu toate acestea,
populația rezidentă în zonă a rămas în general alcătuită din familii cu venituri mici.
II.1.2.Contextul demografic
După toate estimările din interior, dar și cele ale ONU, populația României va
scădea, indiferent de scenariul de bază luat în calcul. Se preconizează că în 2025
populația României va număra 16,3 milioane, cu 3 milioane de locuitori mai puțin
decât în prezent. Implicit va scădea și populația de vârstă școlară. Scăderea se
datorează atât faptului că natalitatea este în scădere (anul 2018 a fost anul cu cel mai
mic număr de nou-născuți din 1963 încoace), cât și faptului că mulți români pleacă să
muncească înafara țării, pentru a face rost de bani.Departamentul de stat al SUA
precizează că aproximativ 3,4 milioane de români lucrează în afara țării, iar mulți
emigranți sunt mai tineri și mai calificați decât populația rămasă, restrângând oferta
de forță de muncă calificată.
România are o problemă și cu migrația populației din județele sărace către cele
bogate pentru satisfacerea nevoilor de zi cu zi. Unul dintre motivele pentru care s-a
ajuns aici este reprezentat de modul în care sunt organizate producția și investițiile
din fiecare județ, reiese dintr-o publicație recentă a Institutului Național de Statistică
“Învaţă pentru viaţă!”
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(INS), care face referire la datele prezente până în 2015. Cheia se află la
managementul structurilor administrative. Acestea pot conduce la creșterea nivelului
de trai în zonele cu probleme.
Județul Iași este unul din cele mai afectate de aceste mișcări ale populației, iar
acest lucru este confirmat și micro, la nivelul colegiului nostru. Astfel, 125 de elevi ai
școlii noastre au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate.
În România 5,04 milioane de persoane a fost populația de vârstă școlară (0-23
ani) la 1 ianuarie 2015, în scădere cu 328,7 mii persoane față de anul 2011 (5,372
milioane persoane). Populația rezidentă de 0-23 ani a scăzut atât pe total, cât și la
toate grupele de vârstă, cu excepția copiilor de vârstă 6-10 ani. Pe sexe, atât populația
masculină, cât și feminină de 0-23 ani a înregistrat, în perioada 2011-2015, o scădere
de circa -6,0% în contextul reducerii generale a populației ca procent în populația
rezidentă.
3,7 milioane persoane a măsurat populația școlară înregistrată în sistemul
național de educație în anul școlar 2014-2015, reprezentând aproape trei sferturi din
totalul populației de vârstă preșcolară și școlară. La nivelul întregii țări județul Iași
este pe locul al doilea, după București, în ceea ce privește populația rezidentă în
vârstă de 0-23 ani, cu 232.758 persoane la 1 ianuarie 2015. Pentru întreaga țară, INS
previzionează o scădere continuă, accelerată, a populației rezidente școlare ajungând
în anul 2060 până la o treime din populația școlară actuală.
În acest context al scăderii continui a populației școlare, liceul nostru se
confruntă cu o scădere a numărului de elevi și de clase și provocări tot mai mari în ași realiza planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare, clasa a V-a și clasa a IX-a.
Numărul de copii de 5-7 ani din circumscripția școlii este și el în scădere în
concordanță cu tendințele și din cauzele menționate anterior la nivel de județ și de
țară.
Menținerea elevilor din clasa a IV-a pentru a trece la gimnaziu la clasa a V-a în
școală este o provocare pentru toate școlile gimnaziale din oraș din cauza concurenței
liceelor și colegiilor naționale. În zone învecinate funcționeaza două școli gimnaziale
și un colegiu național mult mai bine cotate și cu o imagine foarte bună care atrag
copiii din zonă, în condițiile în care constrângerile circumscripției școlare nu se mai
aplică la clasa a V-a.
În ceea ce privește realizarea planului de școlarizare la liceu, merită amintite
analizele anuale (2012 - 2018) privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor
din clasa a VIII-a din județul Iași, realizate de CJRAE. Din acestea reise în primul
rând o creștere constantă a opțiunilor pentru filiera teoretică (de la 45 la aproape
60%) și vocațională (10-15%) și o scădere constantă a preferințelor elevilor pentru
filiera tehnologică (de la aproape 40% la sub 30 %) ca urmare a micşorării numărului
de clase din cadrul învăţământului liceal tehnologic cât şi a creşterii ofertei şcolilor
profesionale. Având în vedere că un procent în creștere dintre elevi şi-au exprimat
opţiuni pentru şcoala profesională rezultă că totalul opţiunilor pentru învăţământul
tehnic şi profesional reprezintă, în prezent, peste 50% din totalul preferinţelor
elevilor, fiind în creştere.
Opţiunile respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă prezintă o serie de
paticularităţi. Se constată ponderea semnificativă a opţiunilor elevilor din mediul rural
pentru filiera tehnologică (în jur de 40%). În același timp, însă, se constată ponderea
semnificativă a opţiunilor elevilor din mediul urban pentru filiera teoretică (peste
“Învaţă pentru viaţă!”
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70%). Aceste cifre confirmă procentul mare de elevi din mediul rural pe care îl are
colegiul la clasele de liceu, în condițiile profilurilor și specializărilor actuale.
În ceea ce privește distribuția opțiunilor pe filiere / specializări / calificări, se
observă, că la nivelul județului Iași, clasele de matematică – informatică sunt încă
cele mai atractive (57% din opțiunile pentru profilul real), urmate îndeaproape de
clasele de științe ale naturii. În cadrul filierei tehnologice, profilul electric este primul
(24,65%) în rândul opțiunilor, dar profilul electronică și automatizări este mult mai
puțin atractiv (13,03%), iar producție media este ultimul (1,70%). Peste 1400 din
elevii de clasa a VIII-a din județ (aproximativ 23%) și-au exprimat dorința de a urma
o școală profesională, dar opțiunile pentru profilul tehnic, domeniul electric sunt
destul de puține (2% dintre aceștia). Aceste date referitoare la clase care sunt
acreditate/autorizate și funcționează în colegiul nostru trebuie luate în considerare în
construirea ofertei școlare.
II.1.3.Contextul social
Una din cauzele principale ale rezultatelor academice nemulțumitoare ale
elevilor este reprezentată de condiţia socio-economică a familiei din care provin
aceștia. Contextul educațional nu îi favorizează, impietând asupra progresului școlar
al multora dintre ei. Astfel, lipsa de interes a familiei pentru succesul școlar și
dificultățile în a-și ajuta proprii copii pot fi explicate prin nivelul educațional scăzut
al părinților: doar puțin peste jumătate dintre elevi (61%) au cel puțin un părinte care
a absolvit liceul și doar 11% au cel puțin un părinte care a absolvit studii superioare.
În medie, numărul mediu de ani de școală ai părinților este de 10. Problemele sunt și
mai grave, dacă ne referim la faptul că aproximativ 16% dintre elevii noștri de liceu
provin din familii monoparentale, aproximativ 6% stau în grija bunicilor sau ai altor
rude, iar 17% provin din familii cu venituri scăzute, fiind nevoiți să aplice pentru
burse sociale sau bursa ”Bani pentru liceu”. Mulți dintre elevi nu beneficiază așadar
de un suport real al familiei. Pe fondul lipsei autorităţii unuia sau a ambilor părinţi, la
aceşti elevi pot apărea probleme legate de conduita şcolară: comportament agresiv,
conflicte cu profesorii şi colegii, absenteism, neîndeplinirea sarcinilor şcolare,
repetenţia frecventă şi, în final, abandonarea studiilor. Creşterea riscului de abandon
şcolar şi scăderea performanţei sunt cauzate şi de slaba supraveghere a elevilor de
către părinţi şi neacordarea sprijinului necesar la învăţătură. Unii părinţi nu-şi pot
ajuta copiii, deoarece au un nivel scăzut de educaţie, având, după cum am arătat, doar
studii generale (8 clase), iar alţi părinţi sunt în criză de timp, fiind nevoiţi să
muncească toată ziua pentru a asigura traiul necesar familiei. Totodată, există şi
părinţi care sunt dezinteresaţi sau indiferenţi la educaţia şi activitatea şcolară a
copiilor şi care nu doresc să se implice în viaţa şcolii.
Mediul de proveniență al elevilor de liceu și accesul la școală sunt alți factori
care afectează procesul de învățare și implicit rezultatele elevilor. Doar două treimi
dintre ei au domiciliul în Iași, restul fac naveta sau stau la internat sau în gazdă Mai
mult de o treime din elevi au un timp mediu de deplasare la școală între 30 și 60 de
minute, în timp ce 14% din elevi au un timp mediu de deplasare la școală de peste
60 de minute. Pentru acești elevi este dificil de a se implica în activități extrașcolare
sau activităţi didactice remediale ce ar presupune petrecerea unui timp suplimentar la
școală în afara orelor de curs.
“Învaţă pentru viaţă!”
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Școala, ca parte integrantă și activă a comunității dezvoltă în mod permanent
parteneriate cu toțo actorii implicați direct sau indirect în actul educațional.
Analiza SWOT Resurse de formare / dezvoltare a parteneriatelor comunitare
PUNCTE TARI
- Şcoala colaborează cu instituţii locale şi cu factorii decizionali abilitaţi
(Primărie, IŞJ, CJRAE, instituții de cultură și de învățământ superior, Poliţie,
ONG- uri, organizaţii);
- Există parteneriate interşcolare pentru derularea unor proiecte educative
(Școala Gimnazială "Ștefan Bârsănescu", Școala Gimnazială "Gh. I. Brătianu",
Școala Gimnazială "Titu Maiorescu", Școala Gimnazială "Alexandru
Vlahuță", Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară "Vasile Adamachi",
Liceul Tehnologic "Petru Poni", Liceul Teoretic "Dimitrie Cantemir" și altele);
- Derularea activităților din cadrul proiectelor cuprinse în CAEJ (ȘTIINȚĂ ȘI
PASIUNE – concurs și simpozion precum și INCURSIUNE ÎN LUMEA
INFOTEHNICII – concurs), în parteneriat cu I.S.J., unități de învățământ
(preuniversitar și universitar), instituții de cultură;
- Participarea cadrelor didactice și a elevilor la simpozioane și sesiuni de
comunicări științifice (la nivel județean, național și internațional);
- Participarea cadrelor didactice și a elevilor la sesiuni de schimburi de
experiență și exemple de bune practici;
- Participarea cadrelor didactice la cursuri de perfecționare organizate de I.S.J,
C.C.D, instituții de învățământ superior, ONG-uri.
PUNCTE SLABE
- Lipsa de motivare a unora dintre elevi pentru parcurgerea conţinuturilor la
discipline care vizează dezvoltarea personalităţii, focalizarea realizându-se
eventual pe disciplinele "de examen" şi ignorându-se beneficiile formării
armonioase;
- minimalizarea rolului formativ al CDŞ/CDL în instruire de către elevi şi unii
părinţi;
- comunicarea defectuoasă între profesori – elevi – părinți în vederea
transmiterii tuturor informațiilor necesare exprimării voinței privind studierea
unui anumit CDȘ;
- Slaba implicare a părinţilor în identificarea aptitudinilor şi disponibilităţilor
propriilor copii, mulţi dintre ei lăsând în sarcina şcolii responsabilităţi care le
revin de drept.
OPORTUNITĂŢI
- Constituirea unui grup de lucru la nivelul școlii, care să analizeze, pe baza
resurselor informaţionale existente, un pachet coerent de interpretări ale
rezultatelor învăţării pentru CDŞ-urile deja implementate, şi să prognozeze
oportunităţi de implementare de noi cursuri, în acord cu resursele de
experienţă, expertiză, timp şi management;
- Implicarea elevilor cu aptitudini în activități extracurriculare în vederea
afirmării și dezvoltării personale a acestora;
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- Elevii participanți la activități extracurriculare permit o mai bună relaționare și
comunicare în comunitatea școlară;
- Organizarea unor activități extracurriculare în parteneriat cu alte instituții de
cultură, învățământ sau ONG-uri, favorizează informarea comunității locale
despre activitatea și potențialul creativ al elevilor.
AMENINŢĂRI
- Imposibilitatea esenţializării conţinuturilor la anumite cursuri opţionale,
datorită lipsei de suporturi de curs şi auxiliare;
- Limitarea accesului elevilor la activităţi de tip extraşcolar din motive
materiale;
- Dificultatea realizării unui plan de activități centrat pe profilul organizațional
din cauza complexității activităților și a caracteristicilor colectivelor de elevi.
II.1.4.Contextul economic și piața muncii
Analiza nivelului şi a dinamicii principalilor indicatori statistici ai judetului
Iasi reliefează multiple aspecte contradictorii, preponderent negative. Şi asta, cu toate
că potenţialul de dezvoltare, precum şi resursele umane – ca elemente primordiale ale
progresului, situează Iaşul într-o poziţie favorabilă. Efectele valorificarii acestor
importante resurse sunt mai mult decat precare, criza economica actuala adancind
aceste probleme.
Din perspectiva procesului de integrare în Uniunea Europeană, firmele din
regiune se confruntă cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa internă însă
beneficiază de mari oportunități de participare pe piaţa comunitară. Noi firme şi
investiţii de capital străin sunt atrase în regiune. Dincolo de avantajul conjunctural
(care se va reduce în timp) al preţului relativ scăzut al forţei de muncă,
competitivitatea firmelor este condiţionată într-o măsură din ce în ce mai mare de
creşterea valorii adăugate prin eforturi susţinute de inovare şi segmentare pentru
cucerirea şi păstrarea pieţei, cu accent pe tehnologie, calitate, design, marketing,
tehnici de vânzare adecvate. Nevoile de competitivitate ale firmelor vor conduce şi la
dezvoltarea şi diversificarea pieţei de servicii pentru afaceri (“business to business”):
servicii de consultanţă, financiare, comerciale etc., dar şi alte servicii pentru
întreprinderi rezultate din externalizarea unor activităţi auxiliare producţiei şi
contractate cu firme specializate precum întreţinere şi reparaţii, (mentenanţă), service
pentru produsele vândute,etc.
Pornind de la realitățile economice subliniate mai sus, putem concluziona că
pentru un nivel ridicat de competitivitate a economiei locale şi regionale avem nevoie
de persoane cu nivel de calificare ridicată.
Pregătirea forţei de muncă în domenii cu potenţial competitiv, care au la bază
tehnologii moderne, este o condiţie pentru atingerea dezideratelor de competitivitate
la nivel european şi global.
Indicii producţiei industriale
Conform datelor furnizate de PLAI, se observă începând cu anul 2016 majorări
în volumul producţiei industriale raportate cumulat de unităţile economice
reprezentative din judeţul Iaşi, acestea situându-se în intervalul 1,3% – 6,8%. O
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tendinţă de creştere uşor mai accentuată pentru toți anii perioadei a fost înregistrată
de indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie, valorile acestor indicatori statistici
evidențiind creșteri între 7,1% și 9,3%, deși în 2018 creșterea a fost mai mică, dar
totuși existentă 5,4%.
Atât în anul 2017 cât şi în 2018 s-au înregistrat creşteri în volumul producţiei
industriale raportate cumulat de unităţile economice reprezentative din judeţul Iaşi,
acestea situându-se în intervalul 1,3 – 5,7%.
Se remarcă de asemenea creșterea domeniului IT&C care ajunge în 2018 la o
pondere de 5,75% firme active cu 9,96% salariați și 6,17% cifră de afaceri.
În anul 2018, ponderi mai importante în structura exporturilor şi importurilor
pe grupe de produse, sunt deţinute de: maşini, aparate şi echipamente (58,5% la
export şi 39,5% la import), metale comune şi articole din acestea (11,5% la export şi
17,2% la import), produse ale industriei uşoare (11,4% la export şi 9,0% la import) şi
produse ale industriei chimice (6,1% la export şi 11,2% la import).
Dinamica investiţiilor în infrastructura tehnică(alimentare cu energie electrică,
apă, gaz, etc.), edilitară şi pentru afaceri, în creştere în ultimii ani, se va accentua şi în
perioada următoare din perspectiva nevoilor de dezvoltare economică şi socială şi a
integrării europene.
În telecomunicaţiise remarcă un proces alert de modernizare care se va
accentua în viitor, datorită creşterii gradului de acoperire şi expansiunii noilor
tehnologii atât în telefonia cu fir cât şi în telefonia mobilǎ. Schimbările tehnologiceîn
domeniu, vor antrena modificări în profilul unor calificări(ex. Competenţele IT
pentru sistemele de transfer integrat de date, voce şi imagine).
Piaţa muncii
2018 a fost un an al angajărilor masive în domenii precum IT, producţie sau
retail iar trendul recrutărilor pentru acest segment se va păstra şi în 2019. În același
timp, integrarea tinerilor pe piaţa muncii, dar şi a persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile va reprezenta o provocare şi în anul 2019.
În ultima lună a anului 2018 rata şomajului înregistrat a atins un minim istoric
din 1991 încoace la nivelul judeţului Iaşi, respectiv 8.982 persoane (3,05%). Scăderea
numărului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a avut ca principală cauză
creşterea rapidă a cererii de forţă de muncă şi resimţirea de către angajatori a lipsei
acesteia, indiferent de nivelul calificării.
În anul 2018 angajatorii au declarat un număr de 16.611 locuri de muncă
vacante, în scădere comparativ cu anul precedent (17.313).

“Învaţă pentru viaţă!”

16

În urma acestei sumare analize a evoluției mediului economic și a tendințelor
de pe piața muncii din județul Iași, privind din perspectiva implicațiilor asupra
învățământului profesional și tehnic, pot fi subliniate următoarele concluzii:
- adaptările structurale din economie presupun competenţe adecvate şi o
mobilitate ocupaţională sporită (inclusiv intersectorială) a forţei de muncă;
- dezvoltarea IMM reclamă din partea ÎPT un răspuns adecvat la nevoile
specifice IMM, de adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru
diverse;
- parteneriatul şcoală - agenţi economici este fundamental, pentru toate
domeniile de pregătire;
“Învaţă pentru viaţă!”
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- sunt necesare campanii de conștientizare privind beneficiile aduse de formarea
profesională a adulților, promovată de structuri educaționale consacrate cu
potenţial ridicat de pregătire;
- promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţia iniţială, astfel încât
antreprenoriatul să devină o opţiune de carieră pentru toţi;
- consilierea elev-părinte în alegerea carierei este extreme de importantă, precum
și informarea acestora privind tendinţele înregistrate pe piaţa forţei de muncă.
II.1.5. Analiza ofertei de formare în zona ocupațională
Potrivit stastisticilor realizate la nivelul județului Iași, populaţia din categoria
de vârstǎ 15-19 ani trǎieşte predominant în mediul rural, însă s-a constatat o ușoară
creștere a populaţiei rezidente în mediul urbanîncepând cu anul 2015. Având în
vedere dificultățile economice cu care se confruntă populația zonei rurale, se întrevăd
două posibile abordări în acest sens în domeniul învățământului: fie deplasarea
accentului spre învăţământul pe zone, fie găsirea de soluții care să permită accesul cât
mai facil a populaţiei şcolare din mediul rural către structurile de învătământ din
zonele urbane. În acest sens ar trebui gândite modalități de a aduce elevii la școlile
viabile fie prin navete ușoare, fie prin sprijin material care să permită rezidența în
cămine sau campusuri.
Aceeași analiză a evoluţiei populaţiei pe vârste şi ani evidenţiază scăderea
ponderii grupelor de vîrstă 0-14 ani şi 15-24 ani, în favoarea grupei 25-64 de ani.
Acest lucru determină nevoi crescânde de formare continuă şi implicarea activă a
şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi în scopul compensării
pierderilor de populaţie şcolară. Totodată acest fapt ar trebui să determine o
eficientizare a alocării resurselor la nivelul şcolilor viabile şi dotarea corespunzătoare
şi modernă a acestora.
Pentru perioada urmǎtoare se întrevede o presiune echilibrată pe piaţa muncii a
tinerilor absolvenţi. E posibil ca această presiune mai redusă să fie determinată atât
de scăderea ponderii grupelor de vârstă care ne interesează cât și tendinţei tinerilor de
a-şi căuta ocupaţii în afara graniţelor ţării, tendințe care se mențin și în continuare.
Diversitatea etnică, concentrările în anumite zone în special pentru rromi,
necesită o educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal la educaţie
şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate și
chiar programe de integrare.
Implicaţii acestei prognoze demografice pentru învățământul profesional și
tehnic presupuno adaptare a planurilor de şcolarizare la scǎderea populaţiei şcolare;
utilizarea eficientǎ a infrastructurii prin abordarea diversificatǎ a formelor alternative
de învǎţǎmânt (seral, frecvenţǎ redusǎ, Formare Profesionala Continuǎ, dezvoltarea
centrelor de evaluare a competenţelor dobândite în contexte informale, programe tip
“A doua şansǎ”, “ Şcoala de varǎ”); dezvoltarea unei oferte de formare profesionalǎ
în dialog cu beneficiarii pentru a rǎspunde cerinţelor actuale ale locurilor de muncǎ;
dezvoltarea de calificǎri specifice solicitărilor beneficiarilor de forță de muncă și în
concordanță cu nevoile acestora; dezvoltarea de oferte de programe de formare pentru
adulţi, având în vedere creșterea ponderii acestei populații în detrimentul populației
școlare; analizarea posibilităților de oferire a unor susțineri materiale (programe,
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poiecte, burse, sponsorizări, modificări legislative etc.) pentru îmbunătățirea
accesului populației școlare din mediul rural la un învățământ de calitate.
Toate aceste demersuri au în vedere faptul că din punct de vedere al nivelului
de educație, ponderea cea mai ridicată a şomerilor din județul Iași se regăseşte în
segmentul persoanelor care au absolvit până la 8 clase, nivelul educaţional
constituind, evident, unul din factorii importanţi ce influenţează accesul pe piaţa
muncii.
Analiza SWOT Resurse de politică educaţională/ profil instituţional
PUNCTE TARI
• Consiliul de administrație este direct responsabil de coordonarea administrativă
a unității de învățământ;
• Posibilitatea de atragere a unor fonduri suplimentare prin parteneriate cu
agenții economici și prin participarea la proiecte finanțate de Banca Mondială;
• Calitatea profesională, pregătirea și experiența membrilor Consiliului de
administrație;
• Transparența în procesul decizional.
PUNCTE SLABE
• Schimbarea continuă a sistemelor de conducere din învățământ determină o
serie de modificări legislative și nu asigură o continuitate în implementarea
politicilor publice;
• Limitarea puterii de decizie a managerului în politica de personal;
• Slaba reprezentare a intereselor învățământului la nivel de politică socială;
• Nerespectarea Legii Educației Naționale de către guvernanți, privind alocarea a
6% din P.I.B. educației.
OPORTUNITĂŢI
• Varietatea de forme de învățământ, filiere, profiluri și specializări ale unității
de învățământ;
• Specializări în domenii de vârf la nivel mondial;
• Parteneriate internaționale privind pregătirea forței de muncă și absorbția unei
părți a absolvenților.
AMENINŢĂRI
• Declinul demografic și creșterea emigrației în rândul elevilor;
• Dezindustrializarea;
• Valorificarea insuficientă a potențialului uman existent, ca rezultantă a
subfinanțării cronice;
• Lipsa de interes pentru domeniul tehnic.

“Învaţă pentru viaţă!”

19

II.2.Analiza mediului intern
II.2.1. Oferta educaţională
În anul şcolar 2019-2020 la Liceul Tehnologic de Electronică şi
Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu” sunt organizate 27 colective de elevi care
învaţă în cele 2 locaţii ale şcolii:
• corpul A, str.M.Sturza, nr.43 –nivelul liceal şi postliceal (18 clase)
• corpul B, Bdul Socola, nr.84 – nivelul primar şi gimnazial (9 clase)
În anul şcolar 2019-2020 oferta educaţională a Liceului Tehnologic de
Electronică şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”cuprinde următoarele nivele,
profiluri şi specializări de pregătire:
Ciclul
Primar

Preg
1

Gimnaziu
Liceal
Șc. Prof.
Postliceal

I
1
V
1
IX
3
IX
1
I
1

Număr clase
II
III
1
1
VI
VII
2
1
X
XI
3
3
X
XI
1
1
II
1

TOTAL
IV
VIII
1
XII
4

4
5
13
3
2

SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI PROFESIONALE
An şcolar 2019 – 2020
Forma
învăţământ
LICEU

de Filiera

Teoretică,
profil real
Tehnologică,
profil tehnic

Domeniul/
Specializarea/ Număr clase pe ani
Calificarea profesională
de studii
IX
informatică, -

*Matematică –
intensiv informatică;
*Ştiinţe ale naturii
Domeniul
Electronică,
automatizări:
*Tehnician de telecomunicaţii;
-

*Tehnician operator tehnică de 1
calcul.
Domeniul Producţie media
2
*Tehnician operator procesare
text-imagine
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X
1

XI
1

XII
1

-

-

1

1

-

1

-

1

-

1

1

1

Domeniul Electric:
*Electrician exploatare
tensiune
ȘCOALĂ
POSTLICEAL
Ă

1

1

Domeniul Informatică:
*Administrator reţele locale şi de 1
comunicaţii

1

1

-

joasă

După anul școlar 2015-2016 când a avut loc o scădere bruscă a
numărului de clase prin schimbarea politicii educaționale la nivel județean
concretizată prin neaprobarea în planul de școlarizare a clasei de științe ale
naturii și mai apoi dematematică-informatică, se constată o relativă
stabilizare a numărului de colective de elevi.
Dinamica numărului de colective de elevi 2013-2019
35
30
25
20

Nr. clase primar
Nr. clase gimnaziu

15
10

Nr. clase liceu
Nr. clase profesional
Nr. clase postliceal

5

TOTAL nr. clase

0

Structura pe profiluri și specializări cunoaște totuși o dinamică în
sensul scăderii constante a numărului de clase de liceu, în special a celor
de profil real, în dauna claselor de școală profesională. Acest lucru este
cauzat de politica la nivel național și județean de încurajare a
învățământului profesional prin înființarea de noi clase de acest tip și
descurajare a prezenței claselor de profil teoretic la liceele tehnologice.
Evoluția diferitelor tipuri de clase nivel liceal 2013-2019
Profil / specializare
clase Mate-Info
clase Stiinte
TOTAL clase teoretic
electronica-automatizari
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2013- 2014- 2015- 2016- 2017- 20182014 2015 2016 2017 2018 2019
5
5
3
3
3
3
1
2
3
4
3
2
6
7
6
7
6
5
7
3
2
2
3
4
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producție media
domeniul electric
TOTAL clase tehnologic

5
1
13

5
2
10

4
2
8

4
2
8

4
1
8

4
0
8

Analiza SWOT resurse curriculare și extracurriculare
PUNCTE TARI
- Propunerea ofertei de CDŞa avut în vedere respectareaprincipiului conform
căruia procesul didactic trebuie să fie centrat pe elev;
- Raportul dintre trunchiul comun şi CDŞ asigură coerenţa orizontală şi verticală
respectând nevoia de dezvoltare personală și profesională a elevului;
- Implementarea eficientă a CDŞ vizează şi acoperirea nevoilor elevilor de a se
pregăti suplimentar pentru disciplinele la care susţin probe la examenele
naţionale, prin participarea la cursuri la care se abordează tematici menite să
completeze și să aprofundeze noțiunile studiate în trunchiul comun;
- Prin activitățile extracurriculare organizatese urmărește dezvoltarea
personalității elevilor, creșterea stimei de sine prin valorizarea competențelor și
aptitudinilor dovedite, realizarea unei comunicări eficiente în cadrul
comunității școlare;
- Prin diversitatea și complexitatea activităților extracurriculare organizate se
asigură o gamă variată de interese ale elevilor, oferind acestora o paletă extinsă
de oportunități de manifestare.
PUNCTE SLABE
- Lipsa de motivare a unora dintre elevi pentru parcurgerea conţinuturilor la
discipline care vizează dezvoltarea personalităţii, focalizarea realizându-se
eventual pe disciplinele "de examen" şi ignorându-se beneficiile formării
armonioase;
- minimalizarea rolului formativ al CDŞ/CDL în instruire de către elevi şi unii
părinţi;
- comunicarea defectuoasă între profesori – elevi – părinți în vederea
transmiterii tuturor informațiilor necesare exprimării voinței privind studierea
unui anumit CDȘ;
- Slaba implicare a părinţilor în identificarea aptitudinilor şi disponibilităţilor
propriilor copii, mulţi dintre ei lăsând în sarcina şcolii responsabilităţi care le
revin de drept.
OPRTUNITĂŢI
- Constituirea unui grup de lucru la nivelul școlii, care să analizeze, pe baza
resurselor informaţionale existente, un pachet coerent de interpretări ale
rezultatelor învăţării pentru CDŞ-urile deja implementate, şi să prognozeze
oportunităţi de implementare de noi cursuri, în acord cu resursele de
experienţă, expertiză, timp şi management;
- Implicarea elevilor cu aptitudini în activități extracurriculare în vederea
afirmării și dezvoltării personale a acestora;
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- Elevii participanți la activități extracurriculare permit o mai bună relaționare și
comunicare în comunitatea școlară;
- Organizarea unor activități extracurriculare în parteneriat cu alte instituții de
cultură, învățământ sau ONG-uri, favorizează informarea comunității locale
despre activitatea și potențialul creativ al elevilor.
AMENINŢĂRI
- Imposibilitatea esenţializării conţinuturilor la anumite cursuri opţionale,
datorită lipsei de suporturi de curs şi auxiliare;
- Limitarea accesului elevilor la activităţi de tip extraşcolar din motive
materiale;
- Dificultatea realizării unui plan de activități centrat pe profilul organizațional
din cauza complexității activităților și a caracteristicilor colectivelor de elevi.

II.2.2. Resurse umane
II.2.2.1. Beneficiarii direcţi ai serviciilor educaţionale

Anul școlar 2019-2020 a debutat cu 633 de elevi înscriși, după cum
arată următorul tabel:
Efective de elevi pe clase și specializări 2019-2020
liceu
Total real
Mate info
Stiinte
Total tehnic
procesare
th calcul
telecom

total
Fete
IX
X
XI
XII
633
227
Total
Fete
Total
Fete
Total
Fete
Total
Fete
343
113
89
32
81
24
85
26
88
31
96
33
0
0
29
5
26
5
41
23
76
16
29
5
26
5
21
6
20
17
20
17
247
80
89
32
52
19
59
21
47
8
141
45
59
18
27
11
30
12
25
4
59
23
30
14
29
9
47
12
25
8
22
4

prof

56

13

27

7

14

5

postlic

46

14

18

7

28

7

primar

92

39

47

16

25

gimnazial

96

48

22

12

31

15

1

13

20

10

15

24

13

19

8

În ceea ce privește numărul total de elevi, acesta cunoaște o
descreștere constantă în ultimii ani. Toate nivelurile sunt afectate (primar,
gimnazial, liceal și postliceal), mai puțin numărul elevilor de școală
profesională, acesta apărând în ecuație odată cu înființarea clasei de școală
profesională în 2015-2016, apoi crescând lent.Evoluția numărului de elevi
pe profiluri și specializări este în corelație cu evoluția numărului de clase.
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Evoluția numărului de elevi 2013-2019
900
800
700
600

elevi primar

500

elevi gimnaziu

400

elevi liceu

300

elevi profesional

200

elevi postliceal

100

TOTAL elevi

0

Profilul elevilor școlii noastre se conturează foarte bine din analiza unor
indicatori precum: numărul de elevi cu cerințe educaționale speciale (CES), numărul
de elevi de etnie rromă, nivelul de studii ale părinților, mediul familial, cel socioeconomic și de rezidență.
Evoluția numărului de elevi cu CES 2013-2019

nr. elevi cu CES
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

elevi CES

Chiar dacă numărul absolut al elevilor cu CES este relativ constant în ultimii
ani, în condițiile scăderii numărului total de elevi, aceasta înseamnă, de fapt, o
creștere a procentului de elevi cu cerințe educaționale speciale certificați de CJRAE
Iași.
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Evoluția procentului de elevi de etnie rromă 2013-2019

procent elevi de etnie rromă
14
12
10
8
6
procent elevi romi

4
2
0

Evoluția numărului de elevi care trăiesc în familii monoparentale, în
plasament sau în grija rudelor 2013-2019

Elevi in familii
monoparentale/plasament/in grija
rudelor
250
200
150
100
50
0

186

207

213
176

210

178

Elevi in familii
monoparentale/plasamen
t/in grija rudelor

La fel ca în cazul copiilor cu CES, deși numărul copiilor care nu au ambii
părinți alături este relativ constant, procentul din total de fapt crește, ajungând la un
îngrijorător 33%. Acești elevi, cu precădere se confruntă cu serioase probleme
afective, dar și economice.
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Nivelul de educație
ție al părinților
pă

Nr. mediu ani studiu parinti
11.6
11.4
11.2
11
10.8
10.6
10.4
10.2
10
9.8
9.6

Nr. mediu ani studiu
parinti

Numărul
rul mediu de ani de studiu ai părinților
p
(cu studiile cele mai înalte) este
foarte mic, oscilând în jurul nivelului de școală profesională sau treapta I liceu, ceea
ce reprezintă un alt factor care împietează
împieteaz asupra educației
iei primite de copii în familie,
dar și asupra aspirațiilor
iilor acestora intelectuale și profesionale.
Evoluția
ia procentului de elevi care provin din mediul rural
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

procent elevi navetisti
procent elevi care stau in
camin/gazda
TOTAL procent elevi din
mediul rural

Faptul că aproape jumătate
jumă
dintre elevi sunt nevoiți săă facăă naveta zilnică
zilnic sau
să locuiască la cămin
min sau ”în gazd
gazdă” este de natură să se reflecte negativ în rata
acestora de absenteism și în performanțele
performan
lor școlare.
colare. Acest indicator se coreleaz
corelează și
cu timpul mediu de deplasare la școală al elevilor.
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Timp mediu de deplasare
60
50
40
31.69

30

33.41

31.1

32.47

33.74

37.32
Timp mediu de
deplasare

20
10
0

Acesta ne arată că mulți elevi pierd energie și timp din cele care ar trebui
alocate învățării acasă. Mai mult, este influențat și numărul de absențe mediu per
elev.
Analiza acestor caracteristici ale elevilor școlii noastre ne arată că aceștia fac
parte întradevăr dintr-o categorie dezavantajată social și economic.
II.2.2.3. Personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic
În anul şcolar 2019-2020la Liceul Tehnologic de Electronică şi
Telecomunicaţii ”Gheorghe Mârzescu” sunt încadrate 54 de cadre didactice, dintre
care 44 sunt titulari şi 9 sunt suplinitori. Calitatea actului educational este asigurată
de un personal didactic bine pregătit din punct de vedere metodic şi cu experienţă
deosebită (2 doctori în specialitate, 34 au gradul didactic I, 6 cu gradul didactic II, iar
10 au definitiv gradul didactic definitiv, 1 profesor este debutant).
Scăderea numărului de cadre didactice în ultimii ani este cauzată de
scăderea continuă a numărului de elevi și colective.
Evoluția numărului de cadre didactice 2013-2019

Nr. cadre didactice
62
60
58
56
54
Nr. cadre didactice

52
50
48
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Personalul didactic –auxiliar ce contribuie la desfășurarea în bune condiții a
activității școlii cuprinde 10 persoane (secretariat, contabilitate, inginer de sistem,
bibliotecar, laboranţi), iar cel nedidactic este compus din 17persoane (personal de
îngrijire, de întreţinere, de pază).
Analiza SWOT Resurse umane
PUNCTE TARI
• 100% cadre didactice calificate;
• Proporție mare (88%) a cadrelor didactice titulare, deci premisele unui
sentiment al apartenenței și al loialității față de școală;
• Bună pregătire profesională și metodică a cadrelor didactice (2 au titlul de
doctor și 34 au gradul didactic I, însemnând 71% din totalul cadrelor
didactice);
• Proporție mică a profesorilor debutanți sau fără experiență la catedră (13%)
care necesită îndrumare și monitorizare;
• Majoritatea cadrelor didactice au norma de bază în școală, număr mic de norme
acoperite cu personalul școlii la plata cu ora;
• Perfecționarea continuă a cadrelor didactice prin: completarea studiilor, cursuri
postuniversitare, înscriere la grade didactice, doctorat, cursuri de formare
continuă;
• seriozitatea, dăruirea și responsabilitatea cu care se abordează actul didactic de
către majoritatea cadrelor didactice;
• Buna pregătire profesională a personalului didactic auxiliar (toate cele 10 cadre
didactice auxiliare au studii universitare);
PUNCTE SLABE
• Există încă personal care dezvoltă comportament rutinier şi inerţie în adaptarea
la cerinţele de flexibilitate ale momentului;
• Insuficienta cunoaştere a schimbărilor la nivel legislativ în educaţie de către
unele cadre didactice;
• mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline cu influenţă negativă asupra
pregătirii elevilor unor clase (matematică, fizică, științe socio-umane, muzică);
• comunicare slabă pe verticală și orizontală în interiorul organizației;
• lipsa de coeziune a colectivului, existența unor grupuri informale de cadre
didactice cu interese aparent diferite;
• gradul slab de integrare în colectiv a personalului fostei școli ”Gh. Mârzescu”;
• cultură organizațională slabă, nesusținută de simboluri, ritualuri, ceremonii;
• activitate mai mult simbolică a comisiilor metodice, cu activități practice
puține și fără a implica toți membrii comisiilor respective;
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• lipsa de implicare a unor angajați în activitățile curriculare și extracurriculare,
precum și în promovarea ofertei educaționale a școlii;
• comportament al unor cadre didactice la limita eticii față de colegi și față de
elevi
OPORTUNITĂȚI
• schimbarea managementului școlii;
• posibilitatea de a aplica neconcurențial pentru obținerea unui grant de 100000
euro în cadrul proiectului ROSE;
• o parte din banii obținuți prin proiectul ROSE vor putea fi folosiți pentru plata
orelor suplimentare efectuate de către personalul școlii pentru activitățile de
implementare a proiectului, ducând astfel la o motivare suplimentară a acestora
și, teoretic, la o eficiență mai mare a muncii lor;
• posibilitatea de a participa la mobilități în cadrul diverselor proiecte Erasmus+
care sunt deja în desfășurare sau pentru care școala va aplica în viitor;
• existența pe piața educației a unei game largi de cursuri de perfecționare și
formare continuă oferite de CCD și alte instituții de formare inclusiv externe la
care se pot înscrie angajații școlii cu finanțare din proiecte Erasmus+ sau din
proiectul ROSE;
• existența unor contacte cu parteneri interni și externi pentru viitoare schimburi
de experiență și împărtășire de bune practici;
• relații bune de parteneriat între colegiu și comunitate (agenți economici,
instituții publice, ONG-uri, părinți și alți actori interesați)
AMENINȚĂRI
• cadrul legislativ în continuă schimbare in domeniul educației (inclusiv în ceea
ce privește mobilitatea cadrelor didactice și evaluarea personalului școlii);
• slaba finanţare a învăţământului de la bugetul de stat şi de la bugetul local, cu
efecte negative asupra motivării cadrelor didactice și implicit asupra calităţii
actului didactic;
• scăderea populației școlare cauzează dificultăți în atragerea elevilor și implicit
în realizarea planurilor de școlarizare, ducând în ultimă instanță la reducerea
normei didactice sau la pierderea statutului de titular al colegiului sau chiar a
locului de muncă;
• spectrul permanent al intrării în restrângere parțială sau totală de activitate și al
evaluărilor cadrelor didactice pentru aceasta este cauza primordială a unui
sentiment de insecuritate, a unei lipse de coeziune a personalului și chiar a unor
manifestări de necolegialitate;
• procesul de selecție a personalului didactic și didactic auxiliar nu este în
totalitate controlat de școală, implicând și alți actori, precum ISJ Iași, școala
“Învaţă pentru viaţă!”
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neputând să își aleagă cu adevărat oamenii de care are nevoie și pe care îi
consideră cei mai potriviți pentru posturile vacante.

II.2.3.Resurse materiale
Şcoala deţine în administrare 13403mp construiţi, precum şi un teren de
18400mp.
Activitateadidactică se desfășoară cu precădere în 2 corpuri de clădire: corp A
(str. M. Sturza nr.43) și corp B (bld. Socola, nr. 84). Corpul A găzduiește activitatea
cladelor din învățământul liceal, profesional și postliceal iar Corpul B – învățământ
primar și gimnazial.
Liceul Tehnologic de Electronică și Telecomunicații ”Gheorghe Mârzescu”
dispune de 28 săli de clasă, 16 cabinete metodice, 11 laboratoare, 3 ateliere, 2 săli de
sport, 2 terenuri de sport, 2 biblioteci cu 32 806 volume, 2 cabinete medicale, 1
cabinet psihopedagogic, 1 cabinet de logopedie, 1 cabinet al profesorului de sprijin.
Spațiile școlare sunt generoase, însă ambele corpuri de clădire principale sunt
construcții relativ vechi care necesită mentenanță continuă și chiar reparații de mare
amploare (în special corpul B). Reparații capitale necesită și clădirile atelier pentru a
putea fi repuse în folosință, în prezent activitatea atelierelor desfășurându-se tot în
corpul A.
În ceea ce privește dotarea cu mijloace și materiale didactice, ea este adecvată
și asigură buna desfășurare a procesuluyi instructiv-educativ. Cu toate acestea,
echipamentele IT, spre exemplu, deși numeroase (90 doar pentru utilizarea la orele de
curs), au un grad destul de ridicat de uzură fizică și morală. Este necesară de aceea
reînnoirea fondului de calculatoare ăn special pentru specializarea procesare textimagine.
De asemenea, în ultima perioadă se resimte o nevoie din ce în ce mai acută de
a mări numărul de laptop-uri și videoproiectoare, întrucât acestea sunt din ce în ce
mai des utilizate de către majoritatea cadrelor didactice.

II.3.Diagnoza situaţiei școlare actuale
II.3.1. Rezultate examene și testări naționale
Unul din indicatorii luați cel mai des în considerare în măsurarea valorii unei
școli de către factorii de decizie din domeniul educațional, dar și de publicul larg este
nivelul performanțelor realizate de elevi în învățare raportat la standardele naționale
educaționale de evaluare.
Analiza superficială doar a cifrelor brute reprezentând rezultatele la examenul
de final de ciclu gimnazial (Evaluare Națională) și respectiv liceal (Bacalaureat), ne
arată o situație nu foarte îmbucurătoare. Aceste rezultate însă trebuie privite în
contextul educațional, luând în considerare toți factorii externi și interni care le
afectează pentru a putea identifica cauzele, efectele și, mai ales, posibilele soluții.
Evoluția rezultatelor la Evaluarea Națională clasa a VIII-a 2016-2019
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Absolvenți
Anul
clasa a
VIII-a

Elevi înscriși
și prezenti la
examen

2016
2017
2018
2019

22
16
13
15

34
23
20
24

Elevi
promovați
(cu medii
peste 5)
12
13
8
10

%elevi cu medii peste 5 la
examen
54,55
81,25
61,54
66,67

Evoluția rezultatelor la Evaluarea Națională clasa a VIII-a 2016-2019

Promovabilitate Ev Nat
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% promovabilitate
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Rezultatele la examenul de final de ciclu gimnazial sunt, din păcate, sub media
națională, în revenire ușoară, totuși în ultimii ani. Dacă la limba română, an de an,
toți elevii înscriși la examen reușesc să ia notă de trecere, nu același lucru se poate
spune despre matematică.
Evoluția rezultatelor la Evaluare Națională clasa a VIII-a 2014-2018(%)pe
discipline
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În analiza rezultatelor la examenul de Bacalaureat, se scoate în evidență de
către școli, factorii decidenți din educație și mai ales de mass media și public, în mod
tradițional, în fiecare an, procentul de promovabilitate de după fiecare sesiune de
examen (iunie-iulie, respectiv august-septembrie). Considerăm mult mai relevant a se
lua în calcul rezultatele seriilor curente după finalizarea ambelor sesiuni din anii
respectivi, considerând și date ca numărul de absolvenți și procentul din aceștia care
se înscriu în examen. Acestea pot arăta cu un grad mai mare de fidelitate performanța
școlii în această privință în fiecare an, urmând ca, analizând evoluția pe o perioadă
mai mare de timp, în cazul de față pe perioada de viață a PAS-ului anterior, să se
poată trage niște concluzii și formulate niște ipoteze de lucru pentru viitor.
Evoluția rezultatelor la Bacalaureat 2016-2019
Elevi
Absolv
înscriși Elevi
Elevi %
enti
Anu
la
prezen promo incrisi
clasa a
la Bac
l
exame
ti
vați
XII-a
n
48
25
23
11
2016
52,08
63
33
27
16
2017
52,38
82
68
62
29
2018
82,93
2019
61
44
37
20
72,13

%pro
movati
din
prezen
ti
47,83
59,26
46,77
54,05

%
promo
vati
din
inscrisi
44,00
48,48
42,65
45,45

%abso
lventi
cu
BAC
22,92
25,40
35,37
32,79

Tabelul face referire la rezultatele seriilor de absolvenți din anii respectivi după
cele două sesiuni de examen din vară, respectiv toamnă. Din analiza tabelului se
remarcă creșterea semnificativă în ultimii 2 ani a procentului de absolvenți de clasa a
XII-a care se înscriu la examen, precum și a procentului de elevi care au promovat
examenul de Bacalaureat din numărul total de absolvenți. Ambele aspecte sunt
îmbucurătoare, deși cifrele sunt încă sub mediile la nivel național sau județean. Saltul
acesta pozitiv a coincis cu demararea proiectului ROSE în anul școlar 2017-2018. Pe
de altă parte, procentul mare de promovabilitate al promoției 2017 vine în contextul
unui număr foarte mic de absolvenți care s-au înscris la examen.
II.3.2. Probleme identificate. Cauze și efecte.
Colegiul nostru se confruntă cu o serie de probleme legate de traseul
educațional al elevilor de liceu. În primul rând, plecând de la finalitatea studiilor
liceale, rata de absolvire este pe un trend descendent: de la aproximativ 97% pentru
promoția 2015, la aproape 90% pentru 2019. Proporția absolvenților de clasa a XII-a
care se înscriu la examenul de Bacalaureat este în creșetere ăn ultimii 2 ani, dar totuși
mică: 83% în 2018, 72% în 2019. Rezultatele acestora la examenul de Bacalaureat
sunt de asemenea slabe: 46% promovabilitate pentru promoția 2018, 54% pentru
promoția 2019, după ambele sesiuni din anii respectivi. Cauzele acestor probleme
sunt multiple și privesc diverse aspecte ale activității colegiului și ale contextului
educațional.
Nivelul slab de pregătire al elevilor la intrarea în clasa a noua este dovedit de
mediile mici de admitere: pentru promoţiile de absolvenți menționate anterior, media
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mediilor de admitere în liceu a fost de 6,97, în timp ce ultima medie de admitere a
fost în ambele cazuri mai mică de 5. Cunoștințele și competențele slabe de limba
română și matematică (discipline de examen atât la EvaluareNațională, cât și la
Bacalaureat) vin în completarea acestei ipoteze: media notelor la evaluarea naţională
la limba română pentru absolvenţii de liceu din 2018 şi 2019 a fost de 6,52, în timp ce
media notelor la evaluarea naţională la matematică pentru absolvenţii de liceu din
2018 şi 2019 a fost de 5,18. Este evident așadar, că o cauză primordială pentru
rezultatele slabe de la finalul liceului rezidă în bagajul sărac de cunoștințe cu care
elevii vin din gimnaziu. Cu toate acestea, comparând „datele de intrare” cu cele ”de
ieșire”, se constată că: diferența medie dintre notele absolvenților din 2018 și 2019 de
la Bacalaureat și notele de la Evaluare Națională este de: -0,13 pentru limba română
și 0,4 pentru matematică. Așadar, se poate afirma că elevii înregistrează în medie un
regres (ce e drept destul de mic) la limba română și un ușor progres la matematică.
Mai mult de atât, dintre absolvenții promoțiilor 2018 și 2019 incluși în analiză, doar
41% au înregistrat un progres la limba română, față de 55% cu progres la matematică
(notele de la Bacalaureat au fost mai mari pentru obiectele respective decât la
Evaluare Națională). Se poate concluziona că, deși nivelul slab de pregătire în
gimnaziu este o realitate, trebuie depus un efort suplimentar pentru recuperarea
deficitului de cunoștințe în special la obiectele de Bacalaureat și mai ales la limba și
literatura română.
Elevii și profesorii nu sunt singurii responsabili pentru rezultatele academice
slabe. Contextul educațional nu îi favorizează, impietând asupra progresului școlar al
multora dintre ei. Astfel, lipsa de interes a familiei pentru succesul școlar și
dificultățile în a-și ajuta proprii copii pot fi explicate prin nivelul educațional scăzut
al părinților: medie aproximativ 10 ani de studii; doar puțin peste jumătate dintre
elevi (61%) au cel puțin un părinte care a absolvit liceul și doar 11% au cel puțin un
părinte care a absolvit studii superioare. Problemele sunt și mai grave, dacă ne
referim la faptul că aproximativ 16% dintre elevii noștri de liceu provin din familii
monoparentale, aproximativ 6% stau în grija bunicilor sau ai altor rude, iar 17%
provin din familii cu venituri scăzute, fiind nevoiți să aplice pentru burse sociale sau
bursa ”Bani pentru liceu”. Mulți dintre elevi nu beneficiază așadar de un suport real
al familiei.
Mediul de proveniență al elevilor de liceu și accesul la școală sunt alți factori
care afectează procesul de învățare și implicit rezultatele elevilor. Doar două treimi
dintre ei au domiciliul în Iași, restul fac naveta sau stau la internat sau în gazdă Mai
mult de o treime din elevi au un timp mediu de deplasare la școală între 30 și 60 de
minute, în timp ce 14% din elevi au un timp mediu de deplasare la școală de peste
60 de minute. Pentru acești elevi este dificil de a se implica în activități extrașcolare
sau activităţi didactice remediale ce ar presupune petrecerea unui timp suplimentar la
școală în afara orelor de curs.
La toate aceste cauze se adaugă cele ce țin de ceea ce oferă colegiul nostru.
Astfel, există încă profesori care dezvoltă comportament rutinier şi inerţie în
adaptarea la cerinţele de flexibilitate ale momentului, fiind reticenți în a aplica
metode moderne și atractive de predare. Neutilizarea unor materiale didactice precum
tabla inteligentă în procesul de predare sau la orele de laborator / instruire practică
este un exemplu în acest sens. Există o lipsa de implicare a unor profesori în
activitățile extracurriculare, precum și în promovarea ofertei educaționale a școlii, în
“Învaţă pentru viaţă!”

33

timp ce activitatea comisiilor metodice este mai mult simbolică, cu activități practice
puține și fără a implica toți membrii comisiilor respective, nefiind astfel eficientă în a
oferi schimb de experiență și bune practici.
Uzura fizică și morală a unor echipamente tehnice și materiale didactice
destinate orelor de atelier, instruire practică și laborator, precum și a unor
calculatoare din laboratoarele de informatică face ca procesul didactic să aibă de
suferit. Elevii, părinții și profesorii în majoritatea lor covârșitoare, și-au exprimat
dorința, la chestionare și interviuri, de a beneficia de o dotare mai bună în special la
orele de pregătire practică și de laborator. Un alt exemplu de dotare insuficientă este
acela al suprasolicitării laboratorului multimedia (1.5) și a laboratorului AeL datorită
faptului că sunt singurele dotate cu video-proiector fix.
O altă cauză a rezultatelor academice slabe ale elevilor noștri, dar și o
problemă în sine, o constituie absenteismul. În anul școlar trecut numărul mediu de
absențe / elev a fost de aproape 80. Deși nu se înregistrează fenomenul de abandon
școlar ca atare, numărul mare de absențe a dus la numeroase sancțiuni disciplinare și
chiar exmatriculări, conform prevederilor ROFUIP. S-au înregistrat de asemenea și
un număr mare de elevi cu situația școlară neîncheiată în luna iunie datorită
absențelor numeroase, rata de promovabilitate având și ea de suferit din această
cauză.
II.3.3. Rezultate la concursuri și olimpiade școlare
Rezultatele obținute de elevi la concursuri și olimpiade școlare confirmă
calitatea procesului de învățământ și preocuparea cadrelor didactice și a elevilor
pentru excelență. Iată doar câteva exemple de rezultate la concursuri relevante pentru
profilul liceului nostru în anul școlar premergător scrierii acestui document
managerial.
Nr.
crt.

Denumire concurs

1.

OLIMPIADA la disciplinele din aria
curriculară „TEHNOLOGII”, domeniul:
Electronică, automatizări,
telecomunicații

2.

Concursul de creativitate în fizică și
tehnologii „Ștefan Procopiu”,
disciplinele Electronică și
Electrotehnică

3.

Concursul de creativitate în fizică și
tehnologii „Ștefan Procopiu”,
disciplinele Electronică și
Electrotehnică

4.
5.
6.

Etapa
Județeană

Interjudețeană

Județeană

Concursul „Incursiune în lumea infotehnicii”, ediția a IV-a
OLIMPIADA de TEHNOLOGIA
INFORMAȚIEI, aprilie 2018

Județeană

Concursul de Matematică Aplicată

Județeană
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Premii obținute
Premiul I – 1
Premiul II – 1
Mențiune-1
Diploma Procopiu – 3
Diploma Einstein – 1
Diploma Arhimede – 2
Diploma Copernic – 1
Diploma Edison – 1
Diploma Procopiu – 3
Diploma Einstein – 1
Diploma Coandă – 2
Diploma Arhimede – 1
Diploma Copernic – 1
Premiul I – 1
Mențiune – 2
Premiul II-1
Premiul III - 1
Mențiune-1

“Adolf Haimovici”- profil tehnic
7.

Concursul Judeţean „Ştiinţă şi
pasiune”,
secţiunea
„Culturăgenerală”(matematică, fizică,
chimie, biologie, geografie)

8.

Concursul ,,Tradiţii şi creativitateAplicaţii practice ale matematicii”

9.
10.
11.

Județeană

Premiul III – 1
Mențiune-1

Interjudețeană

Premiul I – 1
Premiul III-2
Mențiune-2
Premiul II -1
Premiul III – 2

Olimpiada de limba engleza –
concursul pentru licee tehnologice și
vocaționale
Concursul de limba engleză TECHNOVOC
Concursul regional de limba franceză
NI Popa

12.

Copil în Europa – festival de teatru

13.
14.
15.

Hai la teatru
Jos pălăria – festival de teatru
Festivalul de teatru STAGE

Județeană

Interjudețeană
Interjudețeană
Națională
Județeană
Națională
Internațională

Premiul I – 1
Premiul III – 2
Premiul I -1
Premiul II – 1
Premiul III – 2
Mențiune - 3
Premiul special
Premiul special
Premiul I - 2

II.3.4.Participarea liceului în Proiectul privind Învățământul Secundar
(ROSE)
Date fiind rezultatele colegiului în ceea ce privește ratele de absolvire, a
participării la examenului de bacalaureat și a promovării acestuia, Colegiul Tehnic de
Electronică și Telecomunicații ”Gh. Mârzescu” a fost eligibil pentru a accesa un grant
în valoare de €100.000 prin Proiectul privind Învățămîntul Secundar (ROSE)
implementat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, în perioada
2015-2022. Proiectul ROSE își propune să ajute liceele din România prin finanțarea
intervențiilor legate de oferta educațională pentru abordarea factorilor educaționali și
personali care împiedică tranziția elevilor de la liceu către învățământul terțiar,
inclusiv abandonul, refuzul de a se înscrie la examenul de bacalaureat, sau obținerea
unei medii scăzute la bacalaureat. A fost, așadar evidentă oportunitatea participării
colegiului în acest proiect cu scopul de a soluționa aceste probleme existente la
nivelul elevilor din ciclul liceal.
Astfel, în anul 2017 liceul a obținut acest grant prin depunerea unei propuneri
de proiect, intitulat ”Educație pentru fiecare”, proiect elaborat de o echipă de cadre
didactice din școală și în care au fost planificate pe o perioadă de patru ani, activități
concrete, cu un buget bine fundamentat, care sunt eligibile în cadrul proiectului
ROSE și care să conducă școala la îndeplinerea următoarelor obiective:
Obiectivul general: Îmbunătățirea rezultatelor școlare și a frecvenței elevilor prin
diversificarea formelor de pregătire şcolară în raport cu vârsta şi nevoile educaţionale
în vederea trecerii acestora la un nivel superior de învățământ.
Acest obiectiv derivă din ținta strategică A Creșterea calității procesului
instructiv-educativcu opțiunea strategică A1 Implementarea de proiecte
educaţionale pentru diversificarea ofertei de activităţi pedagogice, de sprijin şi
extracurriculare pentru elevi.
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Obiective specifice:
1. Dezvoltarea competenţelor logico-matematice, lingvistice şi ştiinţifice ale unui
număr de 408 elevi pe durata a patru ani (120 în primul an, 96 în al doilea an,
96 în al treilea an și 96 în al patrulea an de proiect) prin participarea la
activităţi de pregătire suplimentară săptămânală,în vederea promovării
examenului de bacalaureat.
2. Dezvoltarea competentelor de programare si acompetenţelor digitalespecifice
ale 160 elevi (câte40 de elevi în fiecare din cei patru ani de proiect) prin
participarea la activităţile clubului de informatică, cu o durata de 2 ore bilunar
în vederea creşterii mediilor anuale obținute la aceste discipline cu cel puțin un
punct fața de cele înregistrate la momentul intrării în proiect.
3. Formarea și dezvoltarea competentelor de gestionare a propriei dezvoltări şi
profesionaleși, la final, legate de carieră, ale 192 de elevi (câte 48 de elevi în
fiecare din cei patru ani de proiect) prin participarea la activități lunare de
autocunoaștere și dezvoltare personală cu durata de 2 ore.
4. Dezvoltarea competențelor transversale și consolidarea cunoștințelor la
obiectele de bacalaureat (limba română, chimie, biologie), într-un mediu
nonformal, pentru un număr de 120 de elevi din grupul țintă (60 în anul II de
proiect și câte 30 în anii III și IV) prin participarea la excursii tematice
interdisciplinare, în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare la obiectele de
bacalaureat;
5. Creșterea motivației unui număr de 160 de elevi de clasa a XI-a (40 în fiecare
an de proiect) de a învăța, absolvi liceul și în final de a promova examenul de
bacalaureat în vederea admiterii în învățământul superior prin oferirea fiecărui
elev a unei experiențe directe, personale, trăite într-o zi în mediul universitar.
Astfel, prin desfășurarea activităților din cadrul proiectului ”Educație pentru
fiecare”, parte a proiectului ROSE, s-a vizat o îmbunătățire semnificativă a
rezultatelor școlare ale elevilor în următorii 4 ani de la depunerea proiectului, ce este
măsurată prin îndeplinirea unor indicatori de impact.
Valoarea de
referință
(2016)

Denumirea indicatorului
Rata de abandon a elevilor din anii
terminali
Rata de abandon la nivelul liceului
Rata de absolvire a claselor
terminale
Rata de participare la examenul de
bacalaureat
Rata de promovare a examenului de
bacalaureat
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Valori propuse
An I

An II

An III

An IV

%

1,85

1

0,5

0

0

%

1,53

1

0,5

0

0

%

90,56

92

94

96

98

%

52,08

60

67

75

85

%

44

45

48

51

55
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Activitatea cu elevii din cadrul proiectului a început în septembrie 2017 şi se
va desfăşura pe durata a 4 ani. Beneficiarii direcți sunt un număr de 760 de elevi din
clasele IX- XII (208 în primul an, 182 în al doilea an, 184 în al treilea an și 184 în al
patrulea an de proiect) proveniți din medii defavorizate, aflați in risc de abandon, cu
părinți plecați la muncă în străinătate, cu rezultate slabe la învățătură și cu număr
mare de absențe. Aceștia sunt tineri între 15 și 19 ani cu o motivație scăzută pentru
învățare și prezintă risc de eșec și/sau abandon școlar. Beneficiarii indirecți sunt
familiile elevilor, colegii de clasă și de școală ai elevilor implicați în activitatea de
consiliere și, nu în ultimul rând, comunitatea prin inserția tinerilor absolvenți
preocupați de dezvoltarea personală și profesională.
În cadrul proiectului ”Educație pentru fiecare” au fost prevăzute următoarele
activități:
1.”Bacul, mai accesibil decât crezi” - o activitate de pregătire suplimentară a
elevilor la obiectele de bacalaureat;
2. ”Clubul de info” - o activitate care urmărește dezvoltarea competențelor
elevilor de la toate profilurile și specializările, de utilizare a tehnologiei informatice
în vederea creșterii performanțelor școlare la toate disciplinele și a promovării
examenului de bacalaureat pentru elevii de la profilul matematică – informatică;
3.”Mai bun, mai încrezător” - o activitate care își propune să contribuie la
asigurarea educaţiei de bază pentru elevii proveniţi din medii defavorizate socioeconomic, urmărind ameliorarea rezultatelor şcolare şi facilitarea integrării sociale şi
profesionale a acestora prin prevenirea şi combaterea fenomenului de abandon şcolar,
a absenteismului și a devianței școlare, odată cu sporirea interesului pentru
performanță și inserție profesională prin aplicarea strategiilor adecvate de consiliere
psihopedagogică și monitorizarea performanței școlare pe tot parcursul derulării
proiectului
4. „Drumuri spre cunoaștere” - o activitate de educație nonformală incluzînd
excursii tematice, care își propune antrenarea elevilor în activități variate și bogate în
conținut, cultivarea interesului pentru activități socio-culturale și profesionale,
facilitatea integrării în mediul școlar, oferirea de suport pentru reușita școlară în
ansamblul ei.
5.”Fereastră spre viitor”- o activitate extracurriculară ce va contribui la
procesul de motivare a elevilor din grupul țintă pentru accesul la învățământul
superior și vine în sprijinul acestora în alegerea unei facultăți, prin oferirea de
informații ”la prima mână”.
Stadiul implementării proiectului ROSE
La finalul primului an de proiect, gradul de îndeplinire a indicatorilor de
impact și de rezultat a fostunul mulțumitor dacă ne referim la rezultatele școlare atât
ale elevilor din clasa a XII-a care s-au pregătit în mod special pentru examenul de
bacalaureat, cât și ale elevilor din clasele IX-XI care au efectuat ore de pregătire
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remedială la la limba română și matematică. Frecvența elevilor la aceste ore din
cadrul activității, însă, a fost mult sub așteptări.
Astfel, rezultatele obținute la examenul de bacalaureat sunt bune, fiind
înregistrat un procent de reușită de 45,61% (48,14% dacă ne referim doar la cei ce sau prezentat). Dacă ne referim doar la GT, din cei 27 de elevi de clasa a XII-a care au
participat la activitate, 23 de elevi au susținut examenul de bacalaureat (față de 18
rezultatul așteptat și propus în proiect), 12 (52,17%) dintre aceștia promovându-l (față
de 10 rezultatul așteptat și propus în proiect).
Comparând cu întreaga promoție, se constată că elevii participanți în proiect au
avut rezultate mai bune și în ceea ce privește promovarea clasei a XII-a cât și în ceea
ce privește examenul de bacalaureat.
La finalul celui de al doilea an de proiect ROSE se constată că gradul de
îndeplinire a indicatorilor de impact și de rezultat este unul mulțumitor, dacă ne
referim la rezultatele școlare atât ale elevilor din clasa a XII-a cât și ale elevilor din
clasele IX-XI care au efectuat ore de pregătire remedială. Frecvența elevilor la aceste
ore din cadrul activității a fost însă nu de puține ori destul de slabă.
Astfel, rezultatele obținute la examenul de bacalaureat sunt bune, fiind înregistrat un
procent de reușită de 41,17% (43,75% dacă ne referim doar la cei care s-au
prezentat), cu 4,44% mai slabe decât anul anterior. Dacă ne referim la GT, din cei 24
de elevi de clasa a XII-a care au participat la activitate, 22 de elevi au susținut
examenul de bacalaureat (față de 20, rezultatul așteptat și propus în proiect), 13
(54,16%) dintre aceștia promovându-l (față de 11, rezultatul așteptat și propus în
proiect).
Analizând rezultatele înregistrate la cele două simulări și la examenul de
bacalaureat se constată o creștere ușoară, dar constantă a pregătirii elevilor.
Limba
română

note <
5
Simulare Dec
3
Simulare Mar
4
BACALAUREAT
1

note
5-5.99
6
9
4

note
6-6.99
8
5
5

note
7-7.99
4
3
4

note
8-8.99
3
3
5

note
9-10
0
0
3

TOTAL
24
24
22

Matematică
Simulare Dec
Simulare Mar
BACALAUREAT

17
10
8

6
9
7

1
4
3

0
1
1

0
0
3

0
0
0

24
24
22

Simulare Dec
Simulare Mar
BACALAUREAT

19
16
7

0
3
2

3
2
5

0
0
4

0
2
3

0
0
0

22
23
21

Biologie

În concluzie, în ciuda dificultăților și provocărilor întâmpinate, se remarcă
utilitatea acestui proiect și necesitatea continuării acestuia, întrucât o dată cu
demararea activităților, indicatorii de impact referitori la rata înscrierii la Bacalaureat
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și rata de promovare a acestuia cunosc creșteri semnificative față de perioada
anterioară.
Prognoze privind sustenabilitatea proiectului ”Educație pentru fiecare”
Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată prin țintele și opțiunile strategice
stabilite, după cum urmează:
Din
perspectiva
dezvoltării
instituționale, după
finalizarea
proiectului,școala își va continua activitatea curentă cu performanțe îmbunătățite ca
urmare a experienței câștigate și a rezultatelor obținute pe parcursul implementării
proiectului. Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor implicați în activitățile
pedagogice și de sprijin din proiect se va face resimțită și după finalizarea acestora,
întrucât ei sunt deja echipați cu instrumente utile de dezvoltare personală și
deprinderi de învățare.(B – B3, C-C1)Nu în ultimul rând, profesorii implicați își vor
adapta strategiile didactice și metodele utilizate urmând principiile învățării centrate
pe elev. ( A- A2, A3).
Din perspectiva consolidării parteneriatului dintre școală și comunitate,
consultarea reprezentanților comunității în vederea elaborării și implementării
proiectului constituie premisele unei colaborări mai strânse a școlii cu comunitatea și
asigurarea transparenței în comunitate a activităților desfășurate în școală. (F – F2,
F3)
Calculatoarele achiziționate pentru Clubul de Informatică vor constitui dotarea
unui laborator de informatică al școlii. De asemenea, Clubul de informatică își va
continua activitatea și după încetarea proiectului în acest laborator. Toate resursele
materiale achiziționate prin proiect (în special tehnica de calcul și video) se vor
utiliza în continuare pentru desfășurarea altor activități în școală (simulări și modelări
experimentaleștiințe, ore interactive diverse discipline, ore de TIC) precum și
activități remediale și extracurriculare ulterioare. (A – A2, D – D1, D3)
Elaborarea și implementarea proiectului contribuie și la îmbunătățirea
experienței echipei de proiect în ceea ce privește derularea de proiecte finanțate din
fonduri externe determinând un plus de valoare instituțională (G- G1)
Din punct de vedere financiar,după încetarea finanțării, continuarea proiectului
se va face pe bază de voluntariat al cadrelor didactice și din fonduri proprii sau
sponsorizări identificate de noi finanțări.Astfel,elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a
implicați în ultimul an de proiect în activități remediale, vor continua pregătirea
suplimentară până la susținerea examenului de bacalaureat prin ore suplimentare
desfășurate cu profesorii implicați în proiect.(E – E1, E2)
Rezultatele obținute și experiența acumulate vor fi integrate în activități
similare ale școlii prin grupul de lucru deja constituit care va fi o resursă pentru
implementarea de viitoare proiecte. (G – G1)
II.3.5.Participarea liceului în Programul Operațional Capital Uman
(POCU) 2014-2020
În cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, se
implementează la nivel județan proiectul ”ELECTRONIC INTERNSHIPS –
“Învaţă pentru viaţă!”
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Elemente Locale de Educație și Competențe Tehnice Readaptate la Ocupațiile și
Nevoile din Industriile Competitive”, la care liceul nostru este partener și care are ca
obiectiv general facilitarea accesului pe piaţa muncii pentru 334 de elevi din
învăţământul preuniversitar cu profilul electrotehnic din judeţul Iaşi, prin derularea de
activităţi de învăţare aferente stagiilor de practică, pentru creşterea numărului
absolvenţilor care găsesc un loc de muncă şi stimularea participării la programe de
învăţare la locul de muncă a elevilor din învăţământul tehnic și profesional, cu accent
pe sectoarele economice cu potential competitiv şi din domeniile de specializare
inteligentă. În acelaşi timp, obiectivul general al proiectului va genera un efect
pozitiv pe termen lung prin integrarea pe piaţa muncii a cel puţin 168 de persoane.
Activitatea în cadrul proiectului a început în anul şcolar 2018-2019. După
primul an de proiect s-au înregistrat următoarele rezultate:
- 3 sesiuni de informare privind oportunităţile oferite prin participarea la activităţile
proiectului;
- 79 elevi informați cu privire la oportunităţile oferite prin participarea la proiect;
- 36 de elevi selectați în grupul ţintă;
- 36 formulare de înscriere în grupul țintă;
- 36 dosare elevi grup țintă organizate și arhivate;
- 3 parteneriate de practică încheiate cu agenți economici;
- 36 de convenții de practică semnate de către elevi și reprezentanții partenerilor de
practică;
- 36 elevi care au efectuat stagii de practică prin proiect;
- 36 fișe de observare/monitorizare a activității elevilor;
- 36 fișe de evaluare a stagiului de practică;
- 36 jurnale activități stagiu de practică;
- 36 de rapoarte de practică elaborate;
- 5 firme de exerciţiu înregistrare şi dezvoltate;
- 20 elevi distribuiți în firmele de exercițiu;
- 2 webinarii organizate;
- 1 campanie de informare şi conştientizare a importanţei consilierii şi orientării
profesionale;
- 20 elevi care au beneficiat de servicii de consiliere şi orientare profesională;
- 20 elevi care au primit burse financiare pentru absolvirea stagiilor de practică;
- 6 absolvenți care și-au găsit un loc de muncă în țară;
- 2 absolvenți care și-au găsit un loc de muncă în străinătate;
- 5 absolvenți care continuă studiile.
În concluzie, în urma analizei rezultatelor implementării proiectului după
primul an, se remarcă necesitatea continuării activităților în vederea atingerii
obiectivelor proiectului, obiective ce se regăsesc și în strategia liceului în ceea ce
privește creșterea calității procesului instructiv educativ în special în ceea ce privește
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partea practică a formării profesionale, cât și integrarea absolvenților pe piața muncii
în domeniile noastre de activitate.
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Capitolul III
Fundamentare
Analiza îndeplinirii opțiunilor și țintelor strategice ale Planului de
Acțiune al Școlii 2016-2020 (anterior)
În vederea unei fundamentări riguroase a strategiei școlii pentru următorii ani,
este necesar a se analiza în ce măsură strategia propusă în PAS-ul anterior a fost
urmată și îndeplinită. Acest lucru ne va arăta dacă opțiunile și țintele strategice
propuse au fost și mai sunt relevante, dacă au fost îndeplinite 100% sau trebuie să
continuăm în demersul îndeplinirii lor poate prin alte metode și acțiuni. Astfel, vom
analiza ce s-a realizat pentru fiecare opțiune strategică pe perioada de viață a PASului anterior.
Ţinta strategică:
A - Creșterea calității procesului instructiv-educativ
Opţiunea strategică:
A1 - Au fost implementate proiecte educaţionale pentru diversificarea ofertei de
activităţi pedagogice, de sprijin şi extracurriculare pentru elevi:
A1.1.- Proiecte extracurriculare:
A.1.1.1. Proiectul ȘTIINȚĂ ȘI PASIUNE (CAEJ), ajuns la ediția a IX-a, este
adresat elevilor din clasele VIII – XII de la școlile din județ și profesorilor. Proiectul
cuprinde două activități cheie: CONCURS (cu două secțiuni: Cultură generală și
Poster) și SIMPOZION (două secțiuni pentru elevi: Miracolul descoperirilor
științifice și Evocarea unei personalități științifice ieșene precum și două secțiuni
pentru profesori: Didactică și calitate în actul educațional și Știința și tehnica
secolului XXI).
La fiecare ediție au participat elevi și profesori din cel puțin zece școli (cel puțin 120
de elevi și aproximativ 70 de profesori) dar și cadre didactice din învățământul
superior precum și oameni de cultură. Activitățile s-au desfășurat în parteneriat cu
Inspectoratul Școlar Județean Iași, școli gimnaziale dar și unități din învățământul
liceal filiera teoretică, tehnologică și vocațională. Alți parteneri importanți care au
contribuit la derularea proiectului în decursul anilor au fost: Complexul Muzeal
Național „Moldova” Iași (colaboratori direcți fiind reprezentanții Muzeului "PoniCernătescu") și reprezentanți ai învățământului superior ieșean de la Facultatea de
Chimie, Facultatea de Fizică, Facultatea de Geografie-Geologie și Facultatea de
Matematică Universitatea "Al. I. Cuza" din Iași.
Elevii înscriși la concurs au lucrat în echipe iar primii clasați au primit premii,
diplome și cărți. Lucrările realizate la secțiunea POSTER au fost prezentate într-o
expoziție în școală. Materialele prezentate în secțiunile simpozionului, realizate de
elevi și profesori, au fost publicate într-un volum (ISSN 2343 – 9866) publicat anual
la Editura PIM, Iași. Toți elevii prezenți au primit diplome de participare.
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A.1.1.2. Proiectul CONCURS INCURSIUNE ÎN LUMEA INFO-TEHNICII
(CAEJ), ediția a V-a.
Scopul este creşterea interesului elevilor din clasele VII-VIII și IX-XII, de la unităţile
şcolare din judeţul Iaşi, pentru alegerea unei cariere în domeniul tehnicii sau al
tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. Concursul are următoarele secțiuni: Creaţie
multimedia, Artă digitală, Construcţii electronice, Cultură info-tehnică.
În funcție de secțiunea la care participă, elevii realizează proiecte multimedia,
postere, construcții electronice funcționale sau rezolvă teste cu întrebări de cultură
tehnică generală din domeniile: electric, electronică, telecomunicaţii, automobilism.
Numărul de elevi participanți:
Ediția a V-a, 2019: 132 elevi, de la 17 unități școlare din județ
Ediția a IV-a, 2018: 147 elevi concurenți, de la 18 unități școlare din județ
Ediția a III-a, 2017: 164 elevi concurenți, de la 14 unități școlare din județ
Parteneri în proiect (în ultimii 3 ani): Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi și școli
gimnaziale din județ.
Rezultate calitative:
•
creşterea interesului elevilor pentru tehnică şi tehnologie;
•
dezvoltarea spiritului competitiv şi de lucru în echipă;
•
valorificarea potenţialului creativ al elevilor participanţi la concurs;
•
dezvoltarea relaţiilor de colaborare, comunicare, socializare şi împărtăşirea
experienţei pozitive între cadre didactice şi între colectivele de elevi pe care îi
îndrumă.
Concursul „INCURSIUNE ÎN LUMEA INFO-TEHNICII” valorizează cu succes
interesul elevilor pentru noile tehnologii, potențialul creativ al acestora - manifestat
prin originalitatea produselor obținute, precum și acele cunoștințe și competenţe
necesare tinerilor pentru inovare și promovarea dezvoltării durabile.
A.1.1.3. Trupa de teatru THALIA a fost înființată din dorința elevilor de a-și
demonstra și valoriza aptitudinile interpretative. Trupa a fost formată din elevi de
liceu, din clasele IX-XII și a fost completată de fiecare dată când un elev finaliza
studiile și părăsea școala. Repertoriul a fost cu grijă ales, cuprinzând piese cu autori
români și străini. Trupa a participat la concursuri și festivaluri locale, naționale și
internaționale, munca fiind recompensată cu premii și mențiuni.
A.1.1.4. Revista E-CHIM,(ISSN 2068 – 522X),cu apariție bianuală (mai și
noiembrie) la editura PIM, Iași. Revista a ajuns la numărul douăzeci (apare din luna
mai 2010). Articolele publicate au teme de chimie sau teme interdisciplinare din
domeniul științe și teme de educație/didactică de larg interes și sunt realizate de elevi
și profesori din școala noastră și din alte școli din județul Iași, dar și cadre didactice
din învățământul superior, studenți oameni de cultură.
A 1.2. Proiecte cu impact profesional:
Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), subproiectul Educaţie
pentru toţi, are ca obiectiv general îmbunătățirea rezultatelor școlare și a frecvenței
elevilor prin diversificarea formelor de pregătire şcolară în raport cu vârsta şi nevoile
educaţionale în vederea trecerii acestora la un nivel superior de învățământ.
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Activitatea cu elevii din cadrul proiectului a început în septembrie 2017 şi se va
desfăşura pe durata a 4 ani.
Începând cu anul școlar 2018-2019, liceul nostru este partener în proiectul
”ELECTRONIC INTERNSHIPS – Elemente Locale de Educație și Competențe
Tehnice Readaptate la Ocupațiile și Nevoile din Industriile Competitive” din cadrul
Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Stadiul implementării acestor proiecte a fost analizat separat în acest document.
Opţiunea strategică:
A2 - Modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor instrumente noi,
compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume a fost o
opțiune prezentă permanent în preocupările cadrelor didactice.
Opţiunea strategică:
A3 – Învățământul de calitate, supus permanent îmbunătăţirii prin aplicarea
procedurilor de autoevaluare, în vederea atingerii şi depăşirii standardelor de referinţă
a fost dezideratului întregului corp didactic dar și al echipei de management, astfel
încât să se asigure elevilor o pregătire în conformitate cu standardele în vigoare.
Ţinta strategică:
B - Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile
identificate pe piaţa muncii locale, regionale şi naţionale
Opţiunea strategică:
B1 - În fiecare an, planul de școlarizare a fost gândit în concordanță cu nevoile
educaționale actuale, cu PLAI și PRAI, ținând seama de tendințele de dezvoltare
economică zonală. S-a propus un număr echilibrat de locuri pentru candidații la
filiera teoretică comparativ cu numărul de locuri de la filiera tehnologică. Astfel, în
ultimii ani au fost următoarele specializări:
Anul școlar 2017-2018:
Liceu – Filiera teoretică, Profil real: Matematică – Informatică;
Liceu – Filiera Tehnologică, Profil tehnic:
Domeniul producție media: 1 clasă tehnician operator procesare text imagine;
Domeniul electronică: 1 clasă technician operator tehnică de calcul;
Şcoala profesională:
Domeniul electric: 1 clasă electrician exploatare joasă tensiune;
Anul școlar 2018-2019:
Liceu – Filiera teoretică, Profil real: Matematică – Informatică
Liceu – Filiera Tehnologică, Profil tehnic:
Domeniul producție media: 1 clasă tehnician operator procesare text imagine;
Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații; 1 clasă tehnician de
telecomunicații ;
Şcoala profesioanală:
Domeniul electric: 1 clasă electrician exploatare joasă tensiune;
Anul școlar 2019-2020:
Liceu - Filiera tehnologică, Profil tehnic:
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Domeniul producție media: 2 clase tehnician operator procesare text imagine;
Domeniul electronică, automatizări, telecomunicații: 1 clasă tehnician de
telecomunicații:
Şcoala profesională:
Domeniul electric: 1 clasă electrician exploatare joasă tensiune;
Şcoala postliceală:
Domeniul informatică: 1 clasă tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii.
Opţiunea strategică:
B2 – Oferta educațională Curriculum la Decizia Școlii a fost stabilită în conformitate
cu nevoile și aptitudinile beneficiarilor primari, elevii.
Opţiunea strategică:
B3 - Creşterea nivelului de pregătire şi calificare a absolvenţilor este corect
prezentată în statisticile privind inserția pe piața muncii și admiterea absolvenților în
învățământul superior și/sau postliceal dar și în învățământul liceal și profesional al
elevilor absolvenți de gimnaziu.
B3.1. Inserția pe piața muncii a absolvenților de liceu
Anul
Total
Cu
Fără
Continuă Angajați
absolvirii absolvenți examen
examen
studiile
de
de BAC
BAC
promovat
promovat
în țară
în
străinătate
2016
52
11
41
22
10
7
2017
61
16
45
23
20
2
2018
82
29
53
42
26
8
2018
61
20
41
29
16
8
B3.2.1. Admiși în învățământul superior și/sau postliceal
An Tot Cu
Fără Cont
ul
al
exa
exa
ină
abs Ab- men men studi
olvi solv de
de
ile
rii
eBAC BAC
nți pro
pro
mov moat
vat
Univ Univ. Univ. Univ. Conse
.
Tehni de
de
r"Al. că
Medic Agro- vator
I.
"Gh. ină
nomie ul de
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Popa" Brad" Enesc
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201
6
201
7
201
8
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9

52

11
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3

2

0

0

1

supe ceal tate
-rior ă
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r
5
10
1

61

16

45

12

2

0

0

0

8

1

0

82

29

53

9

10

2

1

1

0

19

0

61

20

41

4

7

0

2

1

0

15

1

B3.2.2. Admiși în învățământul liceal și profesional
An
ul
abs
olvi
rii

Tot
al
abs
olven
ți

Conti
nuă
studiil
e

Lic.
Teore
tic

201
6
201
7
201
8
201
9

Nu
contin
uă
studiile

Lic.
Lic.
Tehno Voca
lo-gic țional

Șc.
Pro
fesion
a-lă

Lic.
Parti
cular

Șc.
Profes.
Particu
lară

Contin
uă
studiile
în alt
județ

34

7

17

5

5

0

0

0

Contin
ua
studiile
în
străinăt
ate
0

24

0

17

0

7

0

0

0

0

0

20

0

13

0

7

0

0

0

0

0

24

2

9

0

13

0

0

0

0

0

0

B. 3 .2.3. Inserția pe piața muncii a absolvenților de școală profesională
Anul
absolvirii

Număr
absolvenți

Angajați
în
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Angajați
în alte
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Angajați
în

Continuă Nu avem
studiile informații

2018
2019

13
22

domeniu
2
8

domenii
4
3

străinătate
3
2

2
5

2
4

Opţiunea strategică:
B4 – Au fost analizate oportunitățile învățământului dual, dar, deocamdată, nu s-au
găsit parteneri economici dispuși să investească în această formă de educație. Va fi
relansată ideea și vom cerceta posibilele oportunități pentru implementarea
învățământului dual.
Ţinta strategică:
C Sprijinul pentru alegerea avizată a traseului școlar și de formare profesională.
Opţiunea strategică:
C1 – Au fost asigurate condiţiile de informare, orientare şi consiliere privind traseul
școlar și cariera prin metode și mijloace specific:
- consiliere personală;
- aplicarea de chestionare;
- întâlniri cu reprezentanți ai învățământului superior, studenți și cadre
didactice;
- vizite la instituții de învățământ superior și participare la activități didactice
(curs, seminar, laborator).
Opţiunea strategică:
C2 – Accesul în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare din mediul
rural şi a elevilor cu nevoi speciale a fost facilitat prin următoarele tipuri de activități:
- întâlniri cu elevii din clasa a VIII-a, organizarea unor dezbateri și lecții
demonstrative;
- prezentarea specializărilor în care se pregătesc elevii școlii noastre în
contextul dinamicii economice și a oportunităților de inserție pe piața muncii.
Opţiunea strategică:
C3 – S-au flexibilizatserviciile educaţionale asigurându-se astfel democratizarea
şcolii şi egalizarea şanselor prin promovarea învăţământului incluziv. Astfel, în anul
școlar 2019-2020 sunt înscriși în unitatea noastră școlară 13 elevi cu CES iar numărul
elevilor rromi a variat între 5 și 21% în ultimii ani.
Ţinta strategică:
D Îmbunătățirea bazei materiale a şcolii.
Opţiunea strategică
D1 – Au fost identificatesurse de finanțare pentru îmbunătățirea bazei materiale:
D1.1. Demararea proiectului ROSE a permis achiziția unor bunuri care ușurează
procesul didactic și eficientizează transmiterea cunoștințelor către elevi: 3 laptop-uri,
3 videoproiectoare, 1 multifuncțională.
D.1.2. Achiziția unor bunuri/tehnică de calcul din bugetul proiectelor europene
implementate.
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D.1.3. Atragerea de finanțare prin sponsorizări a contribuit la dotarea spațiilor școlare
și la achiziția unor bunuri care ușurează demersul instructiv – educativ: achiziția de
mobilier școlar (scaune) pentru elevi, achiziția unui laptop și a altor materiale pentru
laboratorul de chimie.
Opţiunea strategică:
D2 – Veniturile proprii nu au putut fi utilizate pentru achiziția de bunuri necesare
dezvoltării bazei materiale deoarece au fost folosite pentru achitarea unor datorii către
Primărie și pentru achiziția altor materiale necesare activităților din școală.
Opţiunea strategică:
D3 – Au fost achiziționate mijloace de învăţământ moderne și echipamentelor
didactice şi materiale pentru dotarea laboratorului de electrotehnică (sala P10).
Ţinta strategică:
E Dezvoltarea abilităţilor generale şi a competenţelor profesionale ale
personalului școlii pentru creşterea calităţii învăţământului
Opţiunea strategică:
E1 - Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului
personal al şcolii prin participarea cadrelor didactice la diferite cursuri de formare,
conform listei ce urmează:
1. "Strategii de integrare a elevilor cu dificultăţi de adaptare şcolară" (5
profesori);
2. "(DigitalEdu) Evaluarea în școlile secolului XXI" (1 profesor);
3. "Mind Lab”- modul I, (2 profesori);
4. "Managementul proiectelor educaționale" (1 profesor);
5. "Curs de pregătire pentru atestare profesionala a electricienilor" (1 profesor);
6. " Dialogul social şi leadership în educaţie" (6 profesori);
7. "Management educațional participativ" (2 profesori);
8. "Profesorul metodist – responsabilități și competențe" (1 profesor);
9. "Educaţie pentru o dezvoltare sănătoasă a adolescentului " (1 profesor);
10. "10 axiome ale educaţiei parentale " (1 profesor);
11. "Centrarea jocului didactic pe competențe curriculare" (1 profesor);
12. "Programul de formare profesională continuă "Prevenirea
comportamentelor agresive de tip bullying la nivelul comunităţilor şcolare" (1
profesor).
Opţiunea strategică:
E2 – În urma monitorizării procesului instructiv – educativ realizată prin asistențe la
ore, efectuată de către conducerea școlii, interasistențe colegiale și lecții
demonstrative în cadrul comisiilor metodice, s-a constatat necesitatea unei implicări
mai active a cadrelor didactice pentru implementarea unor strategii didactice moderne
care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare.
Ţinta strategică:
F Consolidarea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea locală.
“Învaţă pentru viaţă!”
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Opţiunea strategică:
F1 – S-a reușit implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională
prin participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor în vederea
integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu, școală profesională și școală
postliceală.
Opţiunea strategică:
F2 – Majoritatea părinților s-au implicat în activitățile școlii atât prin participarea la
Consiliul Reprezentativ al Părinţilor cât și prin Asociaţia Sententia Animi. Având în
vedere unele modificări legislative, a fost necesară actualizarea formelor de
funcționare ale Asociaţiei Sententia Animi, fapt care a dus la apariția unor sincope în
activitatea acesteia. Prin implicarea părinților din Consiliul Reprezentativ se
intreprind demersurile necesare pentru stabilirea condițiilor de funcționare și de
realizare a obiectivelor privind implicarea părinților la dezvoltarea școlii.
Opţiunea strategică:
F3 – Printr-o relaţie permanentă cu mass-media și comunitatea locală a fost asigurată
transparența privind activitățile școlii. Evenimentele speciale, activitățile cu un
caracter deosebit și cu impact asupra comunității au fost făcute cunoscute prin
articole publicate în presa locală, pe site-ul școlii sau în revista E-CHIM.
Ţinta strategică:
G Deschiderea şcolii către Europa şi stimularea cooperării internaţionale.
Opţiunea strategică:
G1 - Participarea şcolii la toate tipurile de proiecte europene (Erasmus+, Tineret în
acţiune):
Prin intermediul colaborării internaționale școala noastră urmărește
consolidarea dimensiunii europene în educație, înbunătățirea calității prin preluarea și
implementarea modelelor de bună practică, încurajarea dezvoltării competențelor de
comunicare în limbile străine, cooperarea transnațională, inovația în metodele
pedagogice, promovarea valorilor europene,
prevenirea abandonului școlar,
îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă.
N Tip proiect
r.
Erasmus+k2
1

Titlu

Connectin
g the
Pupils of
the
European
Space

“Învaţă pentru viaţă!”

Numar
referin
ta
220141UK01KA201
002118
-4

Perioa Organizatie
da
coordonatoare
20142017

GREAT MALVERN
PRIMARY
SCHOOL, Malvern

UK
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Profesor
coordonator in
scoala
Lăcrămioara
Alexandrescu

2

3

4

5

Erasmus+K2/ Digital
VET
Storytellin
g meets the
world of
work
Erasmus+
MADDK219
music, artdramadance in
the
classroom
Erasmus+
Școli
KA200
sustenabile
energetic

Erasmus+
KA105

(TA)

6

Erasmus+
K229

“Alte”
oder
"neue"
Werte in
Europawas sind
unsere
Werte?
Wofür
stehen
wir?
("New
values or
old values
in Europewhat are
our
values?
For what
we are
standing
for?”)
Entegrasyo
nda we
sporun
gucu
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015-1- 2015FI01- 2017
KA202
-00901

North Karelia
College Outokumpu
Finland

Maria Miron

20171-FI01KA219
034790
_6
20141IT01KA200
002664
20172DE04KA105
-15598

20172019

Kirkkomännikön
koulu
Alavus, Finland

Maria Miron

20142017

ISJ Iasi
(coordonator
Romania)

Gavriloaiei
DoinaIuliana/Lăcrămi
oara
Alexandrescu/A
drian Frentescu
Adrian
Frentescu

2017, Germania
noiemb AWO Sano
Ferienzentrum
rie
gGmbH Oberhof
gGmbH

2018- 201812020
TR01KA229
059992
_3
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Kaymakam
Maria Miron
özgür azer kurak
secondary
school –
Ağri/Turkey

7

Erasmus+
K201

8

Erasmus+
K229

9

Erasmus+
K A105,

(TA)

10

Erasmus+
KA105

(TA)

11 Erasmus+
KA105
(TA)

12 Erasmus+
K202

"I'm
Happy
With
Myself, I
Love My
School"
Inclusion
in
Secondary
School

20181TR01KA201
058720
20181DE03KA229
047219
_4
Health,
2018integration 2and
DE04refugees
KA105
016670
European 2018Youth
2strategy in DE04the mirror KA105
of the real life- that’s 016671
what we
are
The future 2019of Europa 2is our
DE04future-who KA105
we are and what can
018122
we do
DIG IT2
2019Digital
1-FI01Storytellin K202g meets the 060859
world of
work

20182020

Konya Meram
Osman Gazi
Secondary
School

Maria Miron

20182020

Germania,
SABEL
Commercial
School,
Munchen

Lăcrămioara
Alexandrescu

2018, Germania
Adrian
noiemb AWO Sano
Frentescu
Nordsee gGmbH
rie

2018, Germania
Adrian
noiemb AWO Sano
Frentescu
Ferienzentrum
rie
gGmbH Oberhof
gGmbH

2019

Germania
Adrian
AWO Sano
Frentescu
Ferienzentrum
gGmbH Oberhof

20192021

Finlanda
Adrian
Pohjois-Karjalan Frentescu
koulutuskuntayh
tyma, Riveria

Opţiunea strategică:
G2 – Cadrele didactice sunt stimulate să participe la programele europene de formare
profesională, prin care se dezvoltă personal și profesional, iar numărul acestora a
crescut o data cu numărul proiectelor implementate.
“Învaţă pentru viaţă!”
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G3– În cadrul proiectelor la care au participat profesorii școlii noastre, au fost
realizate parteneriate cu unităţi şcolare și agenți economici din străinătate. În urma
acestor activități, elevii și profesorii își dezvoltă comunicarea verbală și nonverbală,
aptitudinile de comunicare și relaționare dar și capacitățile de transfer de cunoștințe
formale și nonformale.

“Învaţă pentru viaţă!”
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Capitolul IV
Strategia şcolii 2019-2024
III.1.Ţinte strategice
Pornind de la misiunea şi viziunea şcolii, în urma analizei mediului extern
şi intern, fundamentat pe analiza gradului de îndeplinire a obiectivelor PAS 20162020 (anterior),Liceul Tehnologic de Electronică şi Telecomunicaţii ”Gheorghe
Mârzescu” şi-a stabilit pentru perioada 2020-2024 următoarele ţinte strategice:
A Creșterea calității procesului instructiv-educativ
B Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile identificate pe
piaţa muncii locale, regionale şi naţionale
C Sprijinul pentru alegerea avizată a traseului școlar și de formare profesională.
D Îmbunătățirea bazei materiale a şcolii.
E Dezvoltarea abilităţilor generale şi a competenţelor profesionale ale personalului
școlii pentru creşterea calităţii învăţământului
F Consolidarea parteneriatului dintre şcoală şi comunitatea locală.
G Deschiderea şcolii către Europa şi stimularea cooperării internaţionale

“Învaţă pentru viaţă!”
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III.2.Opţiuni strategice
Ţintă strategică
A Creșterea calității procesului instructiveducativ

B Corelarea ofertei educaţionale şi de formare
profesională cu nevoile identificate pe piaţa
muncii locale, regionale şi naţionale

C Sprijinul pentru alegerea avizată a traseului
școlar și de formare profesională.

“Învaţă pentru viaţă!”

Opţiune strategică
A1 Implementarea de proiecte educaţionale pentru diversificarea ofertei de
activităţi pedagogice, de sprijin şi extracurriculare pentru elevi.
A2 Modernizarea demersului didactic prin utilizarea unor instrumente noi,
compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume.
A3 Desfăşurarea unui învăţământ de calitate supus permanent îmbunătăţirii prin
aplicarea procedurilor de autoevaluare, în vederea atingerii şi depăşirii standardelor
de referinţă.
B1 Fundamentarea ştiinţifică a planului de şcolarizare şi corelarea lui cu priorităţile
şi tendinţele de dezvoltare economică zonală, în concordanţă cu nevoile
educaţionale actuale, cu PLAI şi PRAI
B2 Stabilirea ofertei educaţionale Curriculum la Decizia Şcolii în conformitate cu
nevoile și aptitudinile beneficiarilor primari.
B3 Creşterea nivelului de pregătire şi calificare a absolvenţilor
B4 Explorarea oportunităților învățământului dual
C1 Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind traseul școlar
și cariera
C2 Facilitarea accesului în învăţământul profesional şi tehnic a populaţiei şcolare
din mediul rural şi a elevilor cu nevoi speciale
C3 Flexibilizarea serviciilor educaţionale, democratizarea şcolii şi egalizarea
şanselor prin promovarea învăţământului incluziv.
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Ţintă strategică
D Îmbunătățirea bazei materiale a şcolii.

E Dezvoltarea abilităţilor generale şi a
competenţelor profesionale ale personalului
școlii pentru creşterea calităţii învăţământului

F Consolidarea parteneriatului dintre şcoală şi
comunitatea locală.

“Învaţă pentru viaţă!”

Opţiune strategică
D1 Identificarea și atragerea de surse de finanțare pentru îmbunătățirea bazei
materiale.
D2 Realizarea de venituri proprii care să fie utilizate în dezvoltarea bazei materiale.
D3 Achiziţionarea mijloacelor de învăţământ moderne a echipamentelor didactice
şi materiale.
E1 Schimbarea mentalităţii şi dezvoltarea culturii calităţii la nivelul întregului
personal al şcolii
E2 Implicarea cadrelor didactice în implementarea unor strategii didactice moderne
care să permită creşterea calităţii proceselor de învăţare.
F1 Implicarea activă a partenerilor economici în formarea profesională prin
participarea la asigurarea condiţiilor optime de instruire a elevilor în vederea
integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor de liceu, școală profesională și școală
postliceală
F2 Implicarea părinţilor utilizând ca interfaţă Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi
asociaţia Sententia Animi în stabilirea şi realizarea obiectivelor de dezvoltare a
şcolii.
F3 Asigurarea transparenţei privind activităţile şcolii printr-o relaţie permanentă cu
comunitatea locală, mass-media.
F4 Dezvoltarea unităţii de învăţământ ca un centru de resurse educaţionale pentru
comunitate
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Ţintă strategică
G Deschiderea şcolii către Europa şi
stimularea cooperării internaţionale

“Învaţă pentru viaţă!”

Opţiune strategică
G1 Participarea şcolii la toate tipurile de proiecte europene (Erasmus+, Tineret în
acţiune)
G2 Stimularea participării cadrelor didactice la programe europene de formare
profesională
G3 Stabilirea unor parteneriate ale şcolii cu unităţi şcolare și agenți economici din
străinătate
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Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com

Capitolul V
Planuri operaţionale
PLAN OPERAŢIONAL 2019-2020
Opţiunea
Obiectiv
strategică
A1
Creşterea cu
Implementarea 10% a
numărului de
de proiecte
proiecte
educaţionale
educaţionale
pentru
care să vină în
diversificarea întâmpinarea
ofertei de
nevoilor
educabililor
activităţi
pedagogice, de
sprijin şi
extracurriculare
pentru elevi

Acţiune

Resurse
Materiale
Consultarea
Chestionare
elevilor şi părinţilor on-line de
pentru
nevoi
identificarea
nevoilor de
proiecte
educaţionale

Proiectarea şi

Umane
Financiare
Diriginti, 0 lei
învăţători,
elevi,
părinţi

Documentaţia Profesori, 100 lei

Expertiză
Membri
CEAC

Responsabil
Timp
Septembri Şefi de
ecomisii
octombrie metodice
2019

Membri CA 30

Şefi de

Indicatori de
performanţă
Centralizarea
nevoilor de
peoiecte
educaţionale

Numărul de

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale
Umane
Financiare
implementarea de pentru
învăţători
proiecte
proiecte
educaţionale (cel
puţin unul la
nivelul fiecărei
catedre)
Proiectarea
Planificările Diriginţi, 0 lei
Creşterea cu
activităţilor
activităţilor învăţători,
10% a
extracurricula elevi
numărului de extracurriculare
(cel puţin
re
activităţi
extracurriculare 2/semestru/colecti
şi diversificarea v de elevi)
acestora
Obținerea
Elaborarea
Consumabile
grantului de la propunerii de
Banca Mondială proiect și
din cadrul
depunerea
Proiectului
documentației
privind
necesare pentru
Învățământul obținerea grantului
Secundar
(ROSE)
Implementarea
Prevazute in
proiectului ROSE proiect

A2
Modernizarea

Creşterea cu
Planificarea şi
20% a
proiectarea
activităţilor de unităţilor de
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Echipa de 0 lei
elaborare
a
proiectului

Expertiză

Consilier
educativ

Indicatori de
performanţă
proiecte
implementate

30
Diriginţi,
septembrie învăţători
2019

Fişele de
activitate şi
rapoartele
diriginţilor şi
învăţătorilor

Facilitator Ianuarie
2020

Echipa de Prevazute in Mentori
implement proiect
are

Planificări

Responsabil
Timp
octombrie comisii
2019
metodice

Director
adjunct

31 august Managerul
2020
de proiect
Cadrele
didactice
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Aprobarea
proiectului

Prevazuți în
proiect
Numărul
orelor
proiectate

Opţiunea
Obiectiv
Acţiune
Resurse
strategică
Materiale
demersului
învăţare ce
învăţare să conţină
vizează
activităţi ce
didactic prin
vizează formarea
utilizarea unor formarea de
competenţe
de competenţe
instrumente
practice la elevi practice la elevi
noi, compatibile
cu nivelul
actual al
sistemelor
educaţionale
folosite în lume
Creşterea cu
Proiectarea
Proiectele
10% a
unităţilor de
unităţilor de
numărului de învăţare să conţină învăţare
ore în care se lecţii în care se
foloseşte TIC foloseşte TIC
(AEL, platforme de
învăţare, softuri
educaţionale)
A3
Creşterea cu
Aplicarea de
Chestionare
chestionare de
on-line
Desfăşurarea 5% a
satisfacţiei
diagnoză
a
unui
beneficiarilor activităţii cadrelor
învăţământ de
direcţi şi
didactice
calitate supus indirecţi asupra
permanent
calităţii
îmbunătăţirii
activităţii de
prin aplicarea predare-
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Umane

Responsabil Indicatori de
performanţă
pentru
atingerea
obiectivului

Expertiză

Timp

Toate
0 lei
cadrele
didactice

Şefii
comisiilor
metodice

30
Cadrele
septembrie didactice
2020

Numărul
orelor
proiectate
pentru
atingerea
obiectivului

Elevi,
părinţi

Directori

Sfârşitul Membrii
fiecărui
CEAC
semestru

Nivelul de
satisfacţie al
beneficiarilor
direcţi şi
indirecţi
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Financiare

0 lei

Opţiunea
Obiectiv
strategică
procedurilor de învăţare
autoevaluare,
în vederea
atingerii şi
depăşirii
standardelor de
referinţă

Acţiune

Resurse
Materiale

Chestionare
Obţinerea feedback-ului de la
elevi asupra
metodelor folosite
şi a atractivităţii
lecţiilor

Umane

Financiare

Elevi,
0 lei
cadre
didactice

Fundamentarea
B1
Realizarea
Chestionare Profesori, 200 lei
realistă,
planului
de
de opţiuni de învăţători
Fundamentarea
școlarizare
argumentată a
continuare a
ştiinţifică a
propus pentru planului de
studiilor la
planului de
nivelele primar, şcolarizare în
elevii claselor
şcolarizare şi gimnazial,
funcţie de
a VIII-a şi a
corelarea lui cu liceal,
recensământ,
XII-a
priorităţile şi
profesional și chestionare
Recensământ
aplicate elevilor de ul copiilor
tendinţele de postliceal
clasa a VIII-a şi
dezvoltare
elevilor de clasa a
economică
XII-a
zonală, în
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Responsabil Indicatori de
performanţă

Expertiză

Timp

Directori

Permanent Cadrele
didactice

ISJ

23
Directorii
decembrie
2019

Menţinerea
sau
modificarea
metodelor
folosite în
funcţie de
feed-back-ul
obţinut
Realizarea
planului de
şcolarizare

Opţiunea
strategică
concordanţă cu
nevoile
educaţionale
actuale, cu
PLAI şi PRAI
B2 Stabilirea
ofertei
educaţionale
Curriculum la
Decizia Şcolii
în conformitate
cu nevoile și
aptitudinile
beneficiarilor
primari.

B3 Creşterea
nivelului de
pregătire şi
calificare a
absolvenţilor

Obiectiv

Creşterea
nivelului de
satisfacţie al
beneficiarilor
referitor la
oferta
educaţonală

Acţiune

Resurse
Materiale

Financiare

Responsabil Indicatori de
performanţă

Expertiză

Timp

ISJ

1.02.2020 Comisia
pentru
curriculum

Ofertă
educaţională
diversificată

Învăţători, 200 lei
diriginţi

Membrii
CEAC

15.02.2020 Comisia
pentru
curriculum

Respectarea
a minim 80%
din opţiuni

Profesorii Bugetul
de la
proiectului
disciplinel
e de
examen

Echipa de 15 iunie
manageme 2020
nt a
proiectului

Întocmirea ofertei Programe de Toate
0 lei
CDS la propunerea opţionale
cadrele
cadrelor didactice
didactice
(cel puţin un
de la nivel
opţional pe fiecare
primar,
arie curriculară)
gimnayial
şi liceal
teoretic

Aplicarea de
Chestionare
chestionare
elevilor şi părinţilor
pentru alegerea
opţionalelor
Creșterea ratei Organizarea de
Prevăzute în
de absolvire a activități remediale proiectul
claselor
și de sprijin pentru ROSE
terminale cu 2 elevii clasei a XII-a
%

“Învaţă pentru viaţă!”

Umane
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Echipa de Rata de
managemen absolvire
ta
stabilită prin
proiectului proiect
ROSE
(92%)

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Resurse
Materiale
Umane
Financiare
Creșterea
Elaborarea
Graficul
Profesorii 0 lei
procentului de planului de
pregătirii
de la
absolvenți cu îmbunătăţire a
suplimentare disciplinel
promovabilitate performanţelor
pentru elevii e de
la examenul de elevilor claselor a claselor a XII- examen
Bacalaureat cu XII-aprin pregătire a
1%
suplimentară.
Procentul
Graficul
Profesorii 0 lei
Elaborarea
absolvenților de planului de
pregătirii
de la
clasa a VIII-a îmbunătăţire a
suplimentare disciplinel
care obțin
performanţelor
pentru elevii e de
minim media 5 elevilor claselor a claselor a
examen
la examenul de VIII-a prin
VIII-a
Evaluare
pregătire
Națională este suplimentară.
de 100%
Numirea comisiei Panou de
Creşterea cu
Profesorii 100 lei
10% a
de OSP şi
informare cu de
numărului de realizarea unei
locuri de
discipline
absolvenţi de legături ferme
muncă
tehnologic
nivel II si III de între comisia de
e
calificare care OSP şi AJOFM
se angajează în pentru a
domeniul de
populariza locurile
specializare.
de muncă
disponibile în
prezent şi în
perspectivă

“Învaţă pentru viaţă!”

Acţiune

62

Expertiză
Directori

Directori

Responsabil
Timp
30
Şefii
octombrie comisiilor
2019
metodice la
disciplinele
de examen

Indicatori de
performanţă
Creşterea
numărului de
elevi
participanţi la
orele de
pregătire
suplimentară
30
Şefii
Creşterea
octombrie comisiilor
numărului de
2019
metodice la elevi
disciplinele participanţi la
de examen orele de
pregătire
suplimentară

Reprezenta 1 iunie
nt AJOFM 2020

Membrii
comisiei
OSP

Numărul de
absolvenţi
care se
angajează în
domeniul de
specializare

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale
Panou de
informare cu
ofertele de
şcolarizare

Creşterea cu
Prezentarea
2% a
ofertelor de
absolvenţilor şcolarizare ale
care îşi
facultăţilor din
continuă
domeniu tehnic
studiile în
învăţământul
universitar
tehnic.
B4 Explorarea Încheierea a cel Identificarea
Harta
puţin
un
agenţilor
agenţilor
oportunităților
contract
de
economici
care
economici
învățământului
colaborare cu solicită formare
dual
agenţi
profesională în
economici
domeniile:
pentru formare informatică,
profesională
electronică,
producţie media
Organizarea unor Pliante de
C1 Asigurarea Reducerea
promovare
condiţiilor de pierderilor de vizite în şcolile
gimnaziale,
transfer
de
la
informare,
clasa a IV-a la realizarea unor
orientare şi
a V-a și de la a întâlniri cu părinţii,
consiliere
VIII-a la clasa a mediatizarea
privind traseul IX-a
liceului în şcolile
școlar și cariera cu 20%
generale
Aplicarea de
Chestionare
chestionare şi a
Ghiduri de
unor interviuri cu interviu

“Învaţă pentru viaţă!”

Responsabil Indicatori de
performanţă
Membrii
Numărul de
comisiei
absolvenţi
OSP
care îşi
continuă
studiile

Umane
Financiare
Profesorii 100 lei
de
discipline
tehnologic
e

Expertiză Timp
Reprezenta 1 iunie
nţi ai
2020
facultăţilor

Profesorii 0 lei
de
discipline
tehnice şi
informatic
ă

ISJ

15 iunie
2020

Directori

Numărul de
contracte de
colaborare
pentru
învăţământ
dual

Toate
500 lei
cadrele
didactice

Directori

15 iunie
2020

Comisia
pentru
marketing
şcolar

Numărul
şcolilor în
care s-a făcut
prezentarea
ofertei
educaţionale

500 lei
Toate
cadrele
didactice

Directori

15 iunie
2020

Comisia
pentru
marketing

Numărul de
chestionare şi
rezultatele
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Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale

Umane

Financiare

elevii şi părinţii
acestora din şcoala
gimnazială, cu
privire la opţiunile
şcolare ale
acestora;
În funcţie de Mediator Bugetul
Integrarea
Acordarea de
C3
nevoi
şcolar
propriu
sprijin în afara
Flexibilizarea socioProfesor
profesională
a
şcolii
(programe
serviciilor
de sprijin
elevilor rromi și de asistenţă
educaţionale,
Elevi
a elevilor cu
socială) elevilor cu
democratizarea CES
nevoi speciale şi
rromi şi
şcolii şi
elevilor rromi
elevi cu
egalizarea
CES
şanselor prin
promovarea
învăţământului
incluziv.
Accesarea a
D1
Elaborarea
Consumabile Echipa de 0 lei
grantului
de
la
raportului
de
elaborare
Identificarea și
Banca
Mondială
progres
proiect
și
a
atragerea de
din cadrul
depunerea
proiectului
surse de
Proiectului
documentației
finanțare
privind
necesare pentru
pentru
Învățământul obținerea tranșei
îmbunătățirea Secundar
următoare de
finanțare
bazei materiale. (ROSE)

“Învaţă pentru viaţă!”
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Expertiză

Timp

Responsabil Indicatori de
performanţă
şcolar
acestora

Consilier
Permanent Director
psihopedag
adjunct
og

Numărul de
elevi implicaţi
în programe
de asistenţă
socială

Facilitator Ianuarie
2020

Aprobarea
raportului de
progres

Echipa
proiect
ROSE

Opţiunea
Obiectiv
strategică
D2 Realizarea Prestarea de
servicii
de venituri
proprii care să (domeniul
tehnică de
fie utilizate în
calcul,
dezvoltarea
producție
bazei materiale. media) și

Acţiune

Resurse
Materiale
Umane
Financiare
Încheierea de
Contracte de Profesorii 0 lei
contracte de
prestări
de
prestări servicii în servicii
informatic
domeniile tehnică
ă
de calcul şi
producţie media

Expertiză
Director

Responsabil Indicatori de
performanţă
Timp
Permanent Şef comisie Realizarea de
metodică
venituri
Administrato proprii din
r financiar prestări
servicii

închirieri de
spații pentru
realizarea unor
venituri care să
fie reinvestite
în baza
materială
0 lei

Primăria

Întocmirea
Liste de
referatelor de
achiziţii
necesitate pentru
mijloace didactice,
echipamente şi
materiale

Toate
0 lei
cadrele
didactice

Director

Achiziţionarea

AdministraBugetul şcolii Administrat Permanent Director,

Încheierea de
contracte de
închiriere spaţii
D3
Modernizarea
Achiziţionarea laboratoarelor
mijloacelor de şi atelierelor
existente
învăţământ
conform
moderne a
normelor
echipamentelor minimale de
didactice şi
dotare.
materiale.

“Învaţă pentru viaţă!”

Contracte de
închiriere

Studii de
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Permanent Director,
Realizarea de
administrato venituri
r financiar proprii din
închirieri
1
Şefii
Întocmirea
decembrie comisiilor
listelor de
2019
metodice
achiziţii şi
prioritizarea
lor

Dotarea

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale
piaţă

Umane
Financiare
tor
financiar

materialelor şi
echipamentelor în
ordinea priorităţii
E1 Schimbarea Numărul
Acorduri de Directorii Bugetul
Participarea
ISJ
colaborare cu
propriu
managerilor la
mentalităţii şi cadrelor
didactice
care
şcoli
similare
schimburi
de
dezvoltarea
participă la
experienţa în ceea din ţară şi
culturii calităţii
cursuri de
străinătate
ce priveşte
la nivelul
perfecţionare implementarea
întregului
(obţinere a
Sistemului
personal al
gradului
Naţional pentru
didactic,
Asigurarea
Calităţii
şcolii
masterat,
cursuri de
specialitate,
schimburi de
experienţă cu
şcoli similare
din ţară şi
străinătate) va
creşte cu 10 %
faţă de anul
anterior
Formarea cadrelor Oferta cursuri Toate
Bugetul şcolii Inspector
didactice din
de formare cadrele
formare
şcoală pentru
didactice
implementarea
SNAC, ICE,
educaţie la cerere

“Învaţă pentru viaţă!”
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Responsabil Indicatori de
performanţă
administrato cabinetelor şi
r financiar laboratoarelo
r
30 august Directori
Numărul
2020
vizitelor la
şcolile
similare din
ţară şi
străinătate

Expertiză Timp
or de
patrimoniu

30 august Responsabil Numărul
2020
formare
cadrelor
continuă
didactice care
au finalizat
cursuri de
formare

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale

Umane

Financiare

(cursuri cu
frecvenţă redusă),
şi programe de
sprijin pentru elevii
cu nevoi speciale.
E2 Implicarea Creșterea cu
Diseminarea
0 lei
Suporturi de Toate
30%
a
informaţiilor
cadrele
curs
cadrelor
numărului de dobândite de
didactice
didactice în
activități
cadrele didactice
implementarea
didactice în
la cursurile de
unor strategii care sunt
formare ICE,
didactice
folosite metode instruire AEL,
moderne care moderne de
celorlalte cadre
învățare și
didactice.
să permită
evaluare
creşterea
(Învăţarea
calităţii
centrată pe
proceselor de
elev, utilizarea
învăţare.
sistemelor de
învăţare
informatizată
(AEL), studiu
de caz, joc de
rol, portofolii,
proiect)
Realizarea lecţiilor Planuri de
deschise prin
lecţii
metode moderne

“Învaţă pentru viaţă!”

Toate
0 lei
cadrele
didactice
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Responsabil Indicatori de
performanţă

Expertiză

Timp

Directori
CEAC

15 iunie
2020

Responsabil Numărul
formare
activităţilor
continuă
de
diseminare

Directori

15 iunie
2020

Şefii
comisiilor
metodice

Numărul
lecţiilor
deschise şi a

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale

de învăţare,
centrate pe elev
Realizarea unor
Baze de date
baze de date cu pe comisii
itemi pentru
măsurarea
competenţelor,
capacităţilor şi
abilităţilor elevilor,
în vederea
compatibilizării
pregătirii lor cu
standardele
naţionale şi
europene
F1. Implicarea Creşterea cu 5 Efectuarea unui
Harta
% a numărului studiu de piaţă în agenţilor
activă a
de contracte de colaborare cu
economici
partenerilor
colaborare cu Camera de Comerţ
economici în
agenţii
a agenţilor
formarea
economici locali economici din
profesională
din domeniile domeniile electric,
prin
electric,
electronic,
electronic,
telecomunicații,
participarea la
telecomunicații, tehnică de calcul.
asigurarea
tehnică de
condiţiilor
calcul.
optime de
instruire a

“Învaţă pentru viaţă!”

Umane

Responsabil Indicatori de
performanţă
interasistenţe
lor
Şefii
Baze de date
comisiilor
cu itemi
pentru fiecare
metodice
obiect din
planul cadru

Expertiză

Timp

Toate
0 lei
cadrele
didactice

Directori

15 iunie
2020

Profesorii 0 lei
de
discipline
tehnice şi
informatic
ă

Camera de 30
Şeful
Comerţ
octombrie comisiei
metodice a
disciplinelor
tehnice
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Financiare

Identificarea
tuturor
agenţilor
economici din
domeniile
electric,
electronic,
telecomunicaț
ii, tehnică de
calcul.

Opţiunea
Obiectiv
strategică
elevilor în
vederea
integrării pe
piaţa muncii a
absolvenţilor de
liceu, şcoală
profesională şi
şcoală
postliceală

F2. Implicarea Creşterea
gradului de
părinţilor
implicare a
utilizând ca
părinţilor în
interfaţă
viaţa şcolii cu
Consiliul
10%
Reprezentativ
al Părinţilor şi
asociaţia
Sententia Animi
în stabilirea şi

“Învaţă pentru viaţă!”

Acţiune

Resurse
Materiale

Umane

Financiare

Timp

30
Şefii
Numărul de
octombrie comisiilor
contracte
2019
metodice de încheiate şi
informatică diversificarea
şi discipline acestora
tehnice
Director
Lunar
Reprezentan Numărul
tul CRP în proceselor
Consiliul de verbale de la
Administraţi întâlnirile cu
părinţii
e

Contracte
Încheierea
contractelor de
colaborare pentru
efectuarea practicii
comasate

Profesori 30 lei
de
specialitat
e

Directori

Întâlniri cu părinţii Procese
şi reprezentanţii verbale
Asociaţiei
Sententia Animi

Părinţi,
0 lei
cadre
didactice

Director
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Responsabil Indicatori de
performanţă

Expertiză

Opţiunea
Obiectiv
strategică
realizarea
obiectivelor de
dezvoltare a
şcolii.

Acţiune

Resurse
Materiale

Umane

Financiare

F3 Asigurarea Creşterea cu
Întălniri cu
20%
a
reprezentanţi ai
transparenţei
vizibilităţii
şcolii
Primăriei,
privind
în comunitatea Consiliului Local,
activităţile şcolii
locală
Consiliului
printr-o relaţie
Judeţean,
permanentă cu
parlamentari
comunitatea
locală, massmedia.

Invitaţii la
activităţile
şcolii

Cadre
didactice

G1 Participarea
şcolii la toate
tipurile de
proiecte
europene
(Erasmus+,
Tineret în
acţiune)

Catalogul
proiectelor
europene

Profesorii 0 lei
de limbi
străine

Participarea la Studierea ofertei
cel puţin două de proiecte
proiecte
europene
europene
(Erasmus+ şi
/sau Tineret în
acţiune)

300 lei
Înscrierea şcolii în Documentaţia Cadre
proiecte europene specifică
didactice

“Învaţă pentru viaţă!”
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Expertiză

Timp

Responsabil Indicatori de
performanţă

Inspector 30 ianuarie Responsabil
pentru
2020
cu proiecte
proiecte şi
şi programe
programe

Inspector
pentru

Selectarea
proiectelor
pentru care
şcoala este
eligibilă

30 martie Responsabil Înscrierea
2020
cu proiecte şcolii în cel

Opţiunea
strategică

Obiectiv

Acţiune

Resurse
Materiale

Umane

Financiare

pentru care şcoala
este eligibilă
Documentaţia Comisia 200 lei
specifică
pentru
proiecte
europene
Chestionare Toate
0 lei
G2 Stimularea Participarea a Întocmirea unei
de
interes
cadrele
cel
puţin
2
baze
de
date
cu
participării
cadre didactice nevoile de formare pentru cursuri didactice
cadrelor
şi disponibilitatea de formare
la cursuri de
didactice la
cadrelor didactice
formare în
programe
străinătate
europene de
formare
profesională
Înscrierea cadrelor Documentaţia Cadre
0 lei
didactice la
specifică
didactice
cursurile de
eligibile
formare din oferta
europeană
Iniţierea unui
proiect european

G3 Stabilirea Încheierea a cel Identificarea
puţin un
agenţilor
unor
parteneriate ale parteneriat cu economici
agenţi
interesaţi în
şcolii cu unităţi

“Învaţă pentru viaţă!”

Catedra 0 lei
tehnică,
catedra de
informatic
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Responsabil Indicatori de
performanţă
şi programe puţin două
proiecte
europene
Inspector 28
Responsabil Depunerea şi
pentru
februarie cu proiecte validarea
proiecte şi 2020
şi programe unui proiect
programe
european
Comisia
23
Coordonator Întocmirea
CEAC
decembrie CEAC
bazei de date
2020
cu interesele
de formare
ale cadrelor
didactice

Expertiză Timp
proiecte şi
programe

Inspector Termenle Responsabil
pentru
oficiale de cu proiecte
proiecte şi înscriere şi programe
programe

Directori

15 iunie
2020

Şefii
catedrelor
de limbi
strine,

Înscrierea şi
acceptarea a
cel puţin
două cadre
didactice la
cursurile de
formare din
străinătate
Încheierea de
parteneriate
cu agenţi
economici din

Opţiunea
strategică
şcolare și
agenți
economici din
străinătate

Obiectiv
economici din
străinătate
pentru practica
elevilor sau
schimb de
experienţă

“Învaţă pentru viaţă!”

Acţiune
recrutarea elevilor
în vederea
angajării în
domeniile
informatică,
electronică şi
producţie media

Resurse
Materiale

Umane
ă şi
catedra
limbi
străine

72

Financiare

Expertiză

Timp

Responsabil Indicatori de
performanţă
informatică străinătate.
şi tehnică

Capitolul VI
Consultare, monitorizare, evaluare
Nr.
crt.
1.

Actiunea
Intensificarea actiunilor de
popularizare a scolii in vederea
realizării planului de scolarizare

2.

Elaborarea unui mecanism de adaptare
a curriculum – ului de dezvoltare
locală la competentele specifice
solicitate de angajatorii locali

3.

Identificarea agentilor economici
pentru a asigura formarea profesionala
conform ofertei scolare;
Antrenarea agentilor economici in
realizarea/actualizarea curriculum –
ului de dezvoltare locală conform
cerintelor acestora

4.

Dezvoltarea resurselor
umane/materiale (spatii si dotari
specifice) la nivelul unitatii scolare

“Învaţă pentru viaţă!”

Responsabili

Rezultate aşteptate

Indici de realizare

Comisia de
orientare şcolară
şi profesională
Catedra tehnică

Creşterea numărului
de elevi ai şcolii

Gradul de realizare a
planului de şcolarizare de
100%
Creşterea nivelului de
absorbţie a absolvenţilor pe
piaţa muncii cu 20%
Creşterea calităţii pregătirii
practice a elevilor-100%
promovabilitate la examenul
de certificare a
competenţelor profesionale
Realizarea convenţiilor de
practică cu cinci noi agenţi
economici
Diversificarea activităţilor
practice cu elevii
Diversificarea
competenţelor specifice
fiecărei meserii
Rezultatele la învăţătură
promovabilitate >98%
Creşterea nivelului de

Catedra tehnică

Îmbunătăţirea
parteneriatelor cu
agenţii economici

Îmbunătăţirea
parteneriatelor cu
agenţii economici

Responsabili cu
formarea
continuă

Creşterea calităţii
procesului de
instruire şi educare
73

Termen
30 iunie

10 sept a
fiecarui an

15 sept. a
fiecărui an

permanent

Nr.
crt.

Actiunea

Responsabili

Rezultate aşteptate

Director

5.

6.

7.

Consilierea tinerilor privind cariera,
asigurarea:
- nivelului 3 de calificare
- nivelului 4 de calificare
- nivelului 5 de calificare
- accesul în învăţământul superior
Consilierea elevilor/părintilor pe
perioada formarii profesionale privind
cererea si tendinta inregistrata pe piata
fortei de munca
Legatura cu institutiile de invatamant
superior privind noutatile tehnologice
specifice domeniului

“Învaţă pentru viaţă!”

Consilier
psihopedagog
Comisia
diriginţilor

Creşterea interesului
elevilor pentru
continuarea studiilor

Diriginţi

Creşterea interesului
elevilor pentru
formarea
profesională
Creşterea interesului
elevilor pentru
continuarea studiilor

Catedra tehnică
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Indici de realizare
absorbţie a absolvenţilor pe
piaţa muncii cu 20%
Număr cursuri de
perfecţionare urmate de
cadrele didactice
Realizarea a planului de
şcolarizare de 100%
Creşterea numărului de
absolvenţi admişi în
învăţământul superior cu
20%
Creşterea nivelului de
absorbţie a absolvenţilor pe
piaţa muncii cu 20%
Creşterea numărului de
absolveţi admişi în
învăţământul superior cu
20%

Termen

permanent

permanent

permanent

ANEXE
“Învaţă pentru viaţă!”
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Anexa 1 - Strategie privind monitorizarea evoluţiei
performanţelor şcolare
Monitorizarea evoluţiei performanţelor şcolare ale elevilor de la noile specializări, în primii 3-5 ani de activitate, se va realiza
prin înregistrarea sistematică a rezultatelor la învăţătură şi disciplină. În acest scop, profesorul diriginte va completa la finalul
fiecărui an şcolar un tabel cuprinzând elevii clasei şi mediile generale ale acestora, precum şi situaţiile speciale, acolo unde va fi
cazul (conform modelului ataşat în anexa 1).
Conducerea şcolii va centraliza aceste situaţii şi va analiza cazurile care se vor abate de la normalitate (elevi cu rezultate de
excepţie sau elevi cu probleme la învăţătură şi disciplină). Pentru elevii cu rezultate de excepţie se va stabili program de lucru
special, în vederea valorificării interesului şi a capacităţilor acestora. Elevii care vor manifesta dificultăţi de studiu sau de adaptare
la programul şcolii, vor beneficia de sprijin suplimentar din partea cadrelor didactice de specialitate, dar şi din partea psihologului
şcolar. În paralel cu aceste demersuri, se va lua legătura cu familia elevului, pe care, o vom anagaja într-un parteneriat educaţional.
Pentru pregătirea suplimentară a elevilor, în vederea participării acestora la etapele superioare ale olimpiadelor şi
concursurilor şcolare, se va colabora cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior cu care avem deja încheiate parteneriate
educaţionale.
Cadrele didactice vor avea o bază de date cu rezultatele elevilor, de la teste iniţiale la medii anuale, astfel încât, să poată fi
monitorizată evoluţia la învăţătură pe fiecare obiect de studiu ( conform modelului ataşat în anexa 2).

“Învaţă pentru viaţă!”
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Anexa 1.1-Tabel cuprinzând evoluţia şcolară
Nr.

Numele şi

Media

Situaţia în

Situaţia în

Situaţia în

Situaţia în

crt.

prenumele elevilor

de

clasa a IX a

clasa a X a

clasa a XI a

clasa a XII a

admitere

“Învaţă pentru viaţă!”

iunie

sept

iunie

.
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sept.

iunie

sept.

iunie

sept.

Observaţii

Anexa 1.2 -Tabel cuprinzând evoluţia şcolară a elevilor de la profilul......................, specializarea..........................
la disciplina................................
Nr.

Numele şi

Nota

Situaţia în

Situaţia în

Situaţia în

Situaţia în

crt.

prenumele elevilor

la test

clasa a IX a

clasa a X a

clasa a XI a

clasa a XII a

iniţial

media

perfor

media

manţă

“Învaţă pentru viaţă!”

perfor
manţă
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media

perfor
manţă

media

perfor
manţă

Observaţii

Anexa 2- Strategie privind monitorizarea evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor
Monitorizarea evoluţiei şcolare şi profesionale a absolvenţilor se va face prin următoarele căi şi mijloace:
1. discuţii individuale cu absolvenţii în momentul în care se anunţă rezultatul final al sesiunii derulate pentru examenul de
bacalaureat sau de admitere într-o altă formă de învăţământ;
2. discuţii individuale şi colective cu absolvenţii participanţi la festivitatea de deschidere a unui nou an şcolar;
3. corespondenţa electronică şi nu numai, dintre absolvenţi şi profesorul diriginte sau, oricare alt profesor al şcolii;
4. discuţii cu membri ai familiei absolventului sau cu alte cunoştinţe ale acestuia, care, deţin informaţii;
5. corespondenţă/ discuţii cu reprezentanţi ai unor instituţii de învăţământ în care studiază absolvenţii noştri;
6. site-uri de socializare;
7. organizarea unor întâlniri periodice sau cu diferite ocazii, dintre reprezentanţii şcolii şi absolvenţi.

“Învaţă pentru viaţă!”
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Anexa 3- Strategie privind prognoza pentru rezultatele unor activităţi extracurriculare, prezente în oferta
şcolii şi care, contribuie la definirea personalităţii acesteia,
pentru următorii 3-5 ani de funcţionare
Organizarea activităţilor extracurriculare este o prioritate pentru echipa managerială şi colectivul de cadre didactice din
şcoala noastră, deoarece, se urmăreşte desăvârşirea educaţiei adolescenţilor, atât sub aspect informal, cât şi, sub aspect formal şi
nonformal.
Prin participarea la acest tip de activităţi, elevii îşi vor putea dezvolta abilităţile deja dovedite dar, vor putea dobândi şi altele,
noi.
Un alt aspect important îl constituie formarea deprinderilor de comunicare eficientă, de socializare şi de valorificare a
potenţialului cognitiv-afectiv, personal. Desfăşurarea activităţilor extracurriculare va permite realizarea unor relaţii de colaborare de
tip elev- elev şi elev- profesor, dar şi altele în care vor interveni partenerii educaţionali participanţi. Toate acestea vor conduce la
desăvârşirea educaţiei elevilor, la formarea unor tineri pregătiţi pentru viaţa şi activitatea post şcolară.
Activităţile ce urmează a fi organizate, vor avea drept obiectiv major, formarea atitudinii de respect faţă de valorile naţionale,
în contextul educaţiei globale. Se va urmări antrenarea elevilor la acţiuni dedicate evenimentelor importante din viaţa şcolii,
acomunităţii locale, naţionale şiinternaţionale, prin conectarea acestora la proiecte educaţionale desfăşurate pe toate palierele
enunţate.

“Învaţă pentru viaţă!”
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Colegiul Tehnic de Electronica şi Telecomunicaţii „Gheorghe Mârzescu”
Iaşi, Str. M. Sturza, Nr. 43, cod poştal 700267
Tel./fax 0232/237545
e-mail: ctetc@yahoo.com
Anexa 4 - Principalele activităţi extracurriculare şi rezultatele aşteptate sunt cuprinse în următorul tabel:
Nr.
crt.
1

2

3

Activitatea

Responsabil

Grup ţintă

Parteneri/
colaboratori
Cinstirea
marilor Consilierul
Elevi
din Parteneri
evenimente ale istoriei educativ, cadre clasele I-XII
educaţionali,
şi culturii naţionale / didactice
şi
instituţii de
europene / mondiale
reprezentanţi
învăţământ,
din
consiliul
arta
şi
elevilor
cultură
Acţiuni de cultivare a Consilierul
Elevi
din Parteneri
tradiţiilor
româneşti: educativ, cadre clasele I-XII
educaţionali,
organizarea
de didactice
şi
instituţii de
spectacole cu ocazia reprezentanţi
arta
şi
zilelor de 1 Martie, 8 din
consiliul
cultură
Martie,
sărbători elevilor
religioase importante
Activităţi de petrecere a Profesorii
Elevi
din Colaboratori
timpului
liber, diriginţi,
clasele I-XII
externiorganizarea de vizite la profesori
de
reprezentanţi
muzee,
excursii, diferite
ai muzeelor,
vizionarea unor piese de specialităţi,
ai
teatru
reprezentanţi
instituţiilor
din
consiliul
de teatru sau
elevilor
a unor firme

Rezultate aşteptate
Modelarea conştiinţei civice şi a
spiritului
patriotic,
cultivarea
sentimentului de apartenenţă la o
cultură modernă care, respectă
valori tradiţionale.
Transmiterea valorilor cultural
artistice moştenite, valorificarea
resurselor proprii de folclor şi
tradiţii, realizarea unor schimburi
de experienţă cu elevi din alte şcoli
Aprofundarea
tehnicilor
de
comportament civilizat în diferite
situaţii, dezvoltarea dorinţei de
cunoaştere şi a spiritului sportiv,
aprecierea
tezaurului
istoricogeografic de care dispunem

Observaţii

de turism
Cadre
Elevi
din Massdidactice,
clasele I-XII
media,
consilierul
diferite
educativ,
firmereprezentanţi
sponsori,
din
consiliul
instituţii de
elevilor
cultură şi de
petrecere a
timpului
liber
Catedra
de Elevi
din Partenerii
şcoala noastră educaţionali
informatică,
reprezentanţi
şi elevi din
din
consiliul şcolile
elevilor
partenere

4

Derularea activităţilor
tradiţionale ale şcolii
(de exemplu , Zilele
Şcolii , etc);

5

Organizarea concursului
judeţean:
INCURSIUNE
ÎN
LUMEA
INFO
TEHNICII

6

Organizarea proiectului Profesorii
judeţean:ŞTIINŢĂ ŞI organizatori,
reprezentanţi
PASIUNE
din
consiliul
elevilor

Elevi
din Partenerii
şcoala noastră educaţionali
şi din alte şcoli,
interesaţi
de
tematica
propusă

7

„Vrem să trăim e Profesorii
sănătoşi,
într-o diriginţi,
societate sănătoasă!”- consilierul

Elevi
din A.N.S.P.
clasele IX-XII A.N.S.I.T.
şi reprezentanţi Poliţia

“Învaţă pentru viaţă!”
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Dezvoltarea abilităţilor dovedite de
către elevi, cultivarea respectului de
sine şi a respectului pentru valoare,
cultivarea simţului artistic

Valorizarea cunoştinţelor elevilor
din
domeniul
informaticii,
electronicii, producției – media,
cultivarea respectului competiţional
şi îmbunătăţirea sistemului de
relaţionare colegială
Stimularea interesului elevilor
pentru studiu, pentru respectul
datorat oamenilor de ştiinţă şi
cultură, pentru parcurgerea unor
scenarii de cercetare ştiinţifică în
vederea dezvoltării creativităţii şi
îmbogăţirea bagajului informaţional
Scăderea numărului de elevi
consumatori
de
substanţe
periculoase (alcool, tutun, cafea) şi

acţiuni de prevenire şi
combatere a fumatului,
a consumuluide alcool
şi droguri, a delicvenţei
juvenile, a traficului de
persoane
8

9

educativ, cadre
didactice
de
diferite
specialităţi,
reprezentanţi
din
consiliul
elevilor
Profesorii
responsabili de
„ Basarabia- cât de
proiect,
aproape?- proiect
reprezentanţi ai
educativ interdisciplinar
consiliului
elevilor
„Suntem
la
fel!”- Echipa
activităţi din cadrul managerială,
educaţiei de tip incluziv consilierul
educativ,
reprezentanţi
din
consiliul
elevilor,
profesori
diriginţi

10 „Pământul
nu
e
alnostrul-am
împrumutat
de
lanepoţi!”activităţi
vizând educaţia pentru
“Învaţă pentru viaţă!”

ai elevilor din
clasele I-VIII

interzise (substanţe halucinogene),
scăderea numărului de persoane
suspecte
sau
acuzate
de
infracţionalitate juvenilă, scăderea
numărului de cazuri de violenţă

Elevi
din Asociaţia
clasele IX-XII ASTRA

Informarea elevilor cu date
semnificative pentru înţelegerea
contextului geopolitic de relaţionare
inter- şi intra statală, de păstrare şi
perpetuare a tradiţiilor şi valorilor
culturale, ştiinţifice şi artistice
Elevi
din O.N.G.-uri, Sensibilizarea populaţiei şcolare cu
clasele I-XII
reprezentanţi privire la problemele existenţiale
ai
ale minorităţilor şi grupurilor
autorităţilor defavorizate,
formarea
unei
locale,
conştiinţe civice superioare la
psihologi,
adolescenţi, pregătirea schimbului
specialişti pe social flexibil şi deschis la
probleme,
problemele umanităţii
mediatori

Reprezentanţi
Elevi
din
ai consiliului clasele I-XII
elevilor, cadre
didactice
de
diferite

O.N.G.-uri,
reprezentanţi
ai
autorităţilor
locale,
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Sensibilizarea populaţiei şcolare cu
privire la problemele de mediu, de
conservare a speciilor şi de
valorificare conştientă şi eficientă a
potenţialului oferit de flora şi fauna

mediu
(îngrijirea
spaţiilor verzi, plantarea
unor arbori şi arbuşti,
colectarea deşeurilor)
11 „Trăim într-o Europă
unită!”- activităţi pentru
educaţia
bunului
cetăţean
(informare
privind drepturile şi
îndatoririle cetăţenilor
UE, libera circulaţie,
drepturile omului)
12 „Mă pregătesc să apăr
viaţa”- activităţi care
vor desăvârşi pregătirea
elevilor
pentru
intervenţii în situaţii de
urgenţă

“Învaţă pentru viaţă!”

specialităţi

specialişti în
probleme de
conservare a
mediului
Elevi
din O.N.G.-uri,
Reprezentanţi
din
consiliul clasele IX-XII reprezentanţi
ai
elevilor,
profesori
autorităţilor
diriginţi,
locale,
profesor
de
specialişti în
ştiinţe sociale
drept civil

Reprezentanţi
Elevi
din I.S.U.,
din
consiliul clasele I-XII
Crucea
elevilor, prof.
Roşieresp. cu P.S.I.,
PM şi Crucea
Roşie
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autohtonă

Informarea corectă a elevilor cu
privire la cerinţele ce trebuie
îndeplinite pentru a putea fi numit
„bun cetăţean european”

Pregătirea elevilor pentru activităţi
de primă urgenţă

Anexa 5- Strategie privind dezvoltarea managerială a
personalului de conducere corelată cu proiectul de dezvoltare, cu
planul operaţional al şcolii şi cu oferta educaţională a şcolii
Dezvoltarea managerială a personalului de conducere, constituie, una
dintre priorităţile următorilor ani, deoarece, astfel, se pot asigura condiţiile unei
comunicări eficiente, accesul la strategii moderne şi la noutăţile apărute în
domeniul educaţiei.
În acest scop, personalul de conducere va urma cursuri de formare cu
teme de management, organizate de diferite instituţii, (I.S.J., C.C.D., instituţii de
învăţământ superior, etc), precum şi cursuri finanţate prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, POSDRU.
Alte

modalităţi

accesibile

pentru

dezvoltarea

managerială

sunt

schimburile de experineţă, asigurate de întâlnirile periodice cu directorii, în
cadrul activităţilor metodice şi a şedinţelor de lucru, participarea la discuţiile
formale şi informale de pe forumuri şi grupul social, studiul noutăţilor
legislative şi a documentelor curente de lucru.
Personalul de conducere va participa la simpozioane şi sesiuni de
comunicări, va publica în reviste de specialitate şi va colabora la orice fel de
activitate care poate contribui la atingerea obiectivului propus.
În vederea dezvoltării personale, profesionale şi manageriale, personalul
de conducere va afecta suficient timp pentru studiul individual, actualizarea
cunoştinţelor legislative prin consultarea publicaţiilor de actualitate (de exemplu,
Monitorul oficial), îmbunătăţirea stilului de comunicare şi a competenţelor
lingvistice.
Ca o confirmare a cunoştinţelor acumulate şi consolidate în activităţile de
dezvoltare managerială, personalul de conducere va participa la concursul de
selecţie pentru experţi ARACIP.
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Anexa

6-

Strategie

privind

formarea/

dezvoltarea

personalului didactic, corelată cu proiectul de dezvoltare, cu
planul operaţional al şcolii şi cu oferta educaţională a şcolii
Formarea /dezvoltarea personalului didactic al şcolii se va realiza ţinând
seama de informaţiile oferite de baza de date cu privire la cursurile de
perfecţionare absolvite de către cadrele didactice ale şcolii.
Astfel, cu prioritate, vor urma cursuri de pregătire personală şi
profesională cadrele didactice care nu au acumulat un număr de 90 de credite
transferabile în ultimii 5 ani. Se va avea în vedere faptul că, aceste cursuri
trebuie să vizeze dobândirea de noi competenţe esenţiale pentru un învăţământ
modern, de calitate.
Se vor crea oportunităţi pentru participarea la cursuri şi a cadrelor
didactice care, deşi au acumulat 90 de credite transferabile în ultimii 5 ani,
manifestă interes pentru o continuă perfecţionare.
Cursurile de perfecţionare vor viza ridicarea gradului de pregătire psihopedagogică dar, şi cea metodico-ştiinţifică, precum şi competenţele digitale şi de
utilizare a tehnicii de actualitate.
Cadrele didactice care n-au parcurs întregul traseu al perfecţionării
elementare, prin promovarea examenelor care le permit acordarea gradelor
didactice (definitivat, gradul II şi gradul I), vor fi încurajate şi consiliate să
promoveze aceste trepte ale perfecţionării profesionale.
Nu vor fi neglijate nici celelalte forme de perfecţionare instituţională, prin
participarea cadrelor didactice la activităţile metodice la nivel de catedră/
comisie metodică, cerc metodic, întâlniri de lucru cu metodişti şi schimburi de
experineţă cu profesori din alte şcoli.
Cadrele didactice vor fi încurajate să participe la simpozioane şi sesiuni
de comunicări ştiinţifice, să publice în reviste de specialitate să-şi definitiveze
lucrările de documentare şi cercetare prin publicarea rezultatelor în volume
accesibile celor interesaţi.
O altă formă de ridicare a gradului de pregătire este participarea la
întâlniri periodice cu reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi ai
celor de cercetare, pentru a fi informaţi despre noutăţile din domeniu.
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Anexa 7- Strategia privindprivind formarea/ dezvoltarea
personalului didactic auxiliar şi nedidactic, corelată cu proiectul
de dezvoltare, cu planul operaţional al şcolii şi cu oferta
educaţională a şcolii
Se are în vedere faptul că, pentru un învăţământ performant, este necesar
ca întregul personal implicat în desfăşurarea a procesului instructiv- educativ, să
fie la curent cu noutăţile din domeniul său de activitate, să-şi dezvolte
competenţele profesionale, şi să fie un promotor al muncii de calitate şi
eficiente.
Formarea/ dezvoltarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic, trebuie
gândită în funcţie de specificul activităţii desfăşurate de către fiecare angajat în
parte.
Personal didactic auxiliar
1. serviciul secretariat-personalul va urma cursuri de perfecţionare care
vizează îmbunătăţirea stilului de comunicare, de relaţionare cu publicul şi
de tehnoredactare a documentelor, de utilizare a computerului şi a altor
dispozitive tehnice moderne utile în activitatea desfăşurată. O atenţie
sporită se va acorda accesului la noutăţile legislative, asigurând accesul la
publicaţiile de specialitate, (de exemplu, Monitorul oficial);
2. serviciul contabilitate- personalul va urma cursuri de perfecţionare care
vizează îmbunătăţirea activităţii serviciului contabilitate,de perfecţionare
a competenţelor digitale şi de actualizare a informaţiilor legislative în
domeniu;
3. bibliotecar- va urma cursuri de perfecţionare a competenţelor digitale, de
comunicare şi relaţionare cu publicul cititor şi dacă este posibil, de
conservare a patrimoniului bibliotecii;
4. laborant- va urma cursuri de specialitate, privind activitate din laborator
(manipularea reactivilor şi a ustensilelor de laborator, respectarea
87

normelor P.S.I. şi de protecţie a muncii, de realizare a montajelor şi a
schemelor, etc), de acordare a primului ajutor în caz de accident;
5. administrator de reţea- va urma cursuri de întreţinere şi conservare a
bazei materiale, manipulare a datelor cu caracter confidenţial şi de
comunicare şi relaţionare cu personalul didactic şi elevii.
Personalul nedidactic
1. personal de deservire generală- (personalul de pază)- va urma cursuri
privind legislaţia în vigoare, tehnica securităţii şi de protejare a
obiectivului, de comunicare şi relaţionare cu publicul, de acordare a
primului ajutor în caz de accident.
2. personal de deservire generală - (îngrijitori)- vor urma cursuri de
protecţie a muncii şi P.S.I, de acordare a primului ajutor şi de
dobândire a noi cunoştinţe în domeniu.
3. personalul de deservire generală - (domeniul utilităţi)-vor urma cursuri
de protecţie a muncii şi P.S.I, de acordare a primului ajutor şi de
dobândire a noi cunoştinţe în domeniu.
4.

tehnician –administrator de patrimoniu- va urma cursuri privind
legislaţia protejării, conservării şi utilizării patrimoniului instituţional,
de protecţie a muncii şi P.S.I, de acordare a primului ajutor.
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