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PARTEA I - Context
I.1. Formularea misiunii și viziunii școlii

Misiunea scolii
Liceul Tehnologic Special Nr. 1 Oradea, oferă un proces
instructiv-educativ recuperator, orientat pe stilul de învățare al
elevilor, nevoile și aspirațiile individuale ale acestora, sprijinindu-i
și ajutându-i pe aceștia în atingerea țelurilor propuse.
Ne pasă, respectăm diversitatea, lucrăm în echipă prin
empatie, talent, caracter și profesionalism, pentru transformarea
fiecăruia în cetățean adaptat cerințelor familiei și societății.

Viziunea scolii
Educă, sprijină, transformă!
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I.2 Profilul școlii
Scurt istoric

Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea este începând cu 1 septembrie 2017, noua denumire a
unității rezultată în urma fuziunii dintre două școli cu tradiție în învățământul bihorean și anume Liceul
Tehnologic “George Bariţiu” și Liceul Tehnologic “Ioan Bococi”.
Liceul Tehnologic “George Bariţiu” este o şcoală de tradiţie în peisajul orădean, fiind înfiinţată
în anul 1873, cu statut de şcoală particulară.
După marea Unirea din 1 Decembrie 1918, şcoala a cunoscut o extindere importantă: între
1920-1924 ajunge la o faimă incontestabilă prin dezvoltarea învăţământului moral şi prin înlăturarea
segregaţiei naţionaliste şi religioase. Aici au învăţat laolaltă elevi maghiari, români, evrei, şcoala fiind
un model pentru şcolile din ţară şi chiar din Europa.
Este prima şcoală din Europa de Est care a introdus învăţământul moral după metode franceze
(J.J. Rousseau), excluzând tendinţele naţionaliste şi religioase. Tot aici s-a introdus sistemul de
educaţie mixt – băieţi şi fete (modelul american).
După 1944 cerinţele şcolii s-au modificat în raport cu cerinţele sociale ale acelor vremuri.
Astfel şcoala a devenit: în 1948 “Centru de Calificare şi Recalificare”, în 1953 “Şcoala Profesională
Specială nr. 7”, în 1978 “Grupul Şcolar nr. 12” cu clase profesionale şi de liceu. În această perioadă
şcoala a cunoscut o puternică dezvoltare şi extindere prin construcţia unor noi obiective şi supraetajarea
celor existente. În 1984 se transformă în „Şcoala Profesională nr.1” (mixtă). Din aceasta, în 1991 se
desprinde Şcoala profesională nr. 2, de fete, cu sediul pe strada T. Vladimirescu nr. 42.
În 1999 Şcoala Profesională nr.1a întreprins demersurile necesare pentru schimbarea denumirii
şcolii. Aprobarea a sosit în ianuarie 2000, sub denumirea de Şcoala Profesională „George Bariţiu”. Ca
urmare a modificărilor apărute, denumirea şcolii a devenit Şcoala de Arte şi Meserii „George Bariţiu”.
Începând cu anul şcolar 2010 – 2011 şcoala s-a transformat în Grupul Şcolar “George Bariţiu” Oradea
iar din 2012 în Liceul Tehnologic “George Bariţiu” Oradea
Şcoala purta numele ilustrului înaintaş George Bariţiu (n. 12.05. 1812 Jucul de Jos, Cluj – m.
02.05. 1893, Sibiu), care este considerat un exemplu pentru noile generaţii, un om al Renaşterii târzii,
un om al presei, al şcolii, al literaturii şi al moralităţii. Alegerea lui George Bariţiu ca patron spiritual al
şcolii a fost firească, ţinând cont de contribuţia pe care acesta a avut-o la înfiinţarea şcolilor de arte şi
meserii din Transilvania. Cuvântările sale la deschiderea unor şcoli subliniază importanţa şcolii în viaţa
poporului român: „iubim ştiinţa, artele, meseriile, cu un cuvânt tot ce este înalt, frumos şi divin”.
Din anul 2004 Şcoala profesională nr. 2, de fete, cu sediul pe strada T. Vladimirescu nr. 42 și-a
schimbat denumirea în Școală de arte și meserii ”Ioan Bococi”, unde pe lângă învățământul special
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școlarizează și clase de elevi din învățământul de masă în următoarele domenii: industrie textilă și
pielărie, turism și alimentație, estetică și igiena corpului uman, agricultură.
Incepând cu anul școlar 2013-2014 se alipesc acestei unități trei structuri, Tinca, Salonta și
Beiuș, unde funcționează clase de învățământ primar și gimnazial.
Şcoala purta numele lui Ioan Bococi, personalitate de marcă a învățământului bihorean ce și-a
dedicat, cu abnegație întreaga viață slujirii intereselor copiilor defavorizați și a îndrumat cu competență
activitatea dascălilor ce au lucrat în instituțiile de învățământ special din municipiul Oradea și județul
Bihor.
Prezent
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea este situat în zona centrală a municipiului Oradea și
școlarizează elevi cu cerințe educaționale speciale din municipiu și alte localități ale județului.
Pentru elevii școlii se asigură cazare gratuită în internatul școlii, masă gratuită, rechizite,
echipament de protecție, îmbrăcăminte, încălțăminte și bursa profesională și alte facilități ce decurg din
legislația în vigoare.
Liceul Tehnologic Special nr. 1 școlarizează elevi pe următoarele nivele:


Nivel primar – prin structurile Salonta, Tinca, Beiuș



Nivel gimnazial – prin structurile Salonta, Tinca și Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea



Nivel profesional special - Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea, Penitenciarul Oradea



Reconversie profesională, nivelul I și II în domeniile Lucrător în cultura plantelor, Estetica și
igiena corpului omenesc, Confecții textile – pielărie



Programul ”Adoua șansă – o nouă șansă” – pentru activitatea de profesionalizare și certificare a
competențelor.

Prin nivelul profesional școala noastră asigură calificări în meseriile:
 Bucătar
 Ospătar (chelner) – vânzător în unități de alimentație
 Cofetar – patiser
 Lucrător hotelier
 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 Tâmplar universal
 Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist
 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar
 Zidar – pietrar – tencuitor
 Horticultor
5
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 Confecționer produse textile

I.3. Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anul școlar precedent
În şcoala noastră sunt pregătiţi atât elevi cu deficienţe mintale şi asociate, cât şi elevi din
învăţământul de masă, în clase de liceu învăţământ cu frecvenţă zi şi seral.
Din analiza rezultatelor de la finalul anului şcolar 2016-2017 de la Liceul Tehnologic „George
Bariţiu” Oradea, reies următoarele:
Şcolarizarea şi frecvenţa:
În anul şcolar 2016-2017, în şcoala noastră există un număr de 19 de clase din care:
16 clase - învăţământ special, din care 2 clase la Penitenciarul Oradea
3 clase - învăţământ de masă
Situaţia şcolară la finele anului şcolar a fost următoarea:
Din totalul de 221 elevi înscrişi, 218 au rămas, 188 promovaţi, iar 30 elevi sunt neîncheiaţi.
Promovabilitatea: 86,23%.
Numărul total de absenţe este 5229, din care motivate 3402.
Pentru Liceul Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea, rezultatele prezentate în PAS sunt următoarele:
Tipul
de Elevi
invatamant
inscrisi

Elevi
promovati

%
Promovab.

Total
Abs.

Absente
motivate

Frecventa

Invăţământ.
special

108

91

84,25

4785

1832

93,33

Invăţământ de
masă
Învăţământ
seral
Total şcoală

198

170

85,85

15397 8507

87,62

44

37

84,09

1161

350

298

85,14

21343 10634

295

94,06
91,67

Activităţi extraşcolare - Liceul Tehnologic „George Bariţiu” Oradea:
Întregul colectiv de diriginţi a organizat activităţi şcolare şi extraşcolare care au avut ca scop
afirmarea personalităţii elevului în plan şcolar şi comunitar.
Au fost stabilite relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginti, profesori-părinţi,
profesori-profesori etc.) care să favorizeze crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ, s-au
dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi realizate prin intermediul serbărilor şcolare şi a activităţilor
extraşcolare.
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ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
Proiectele derulate în anul şcolar 2016-2017 sunt:
-“Bine ai venit Moş Crăciun în clasa şi camera mea!” – decembrie 2016
- ”24 Ianuarie Unirea Principatelor” – ianuarie 2017
- “Îngrijind natura, respectăm viaţa” – martie 2017
- ”Bucuria zilei de 9 mai” – mai 2017
- ” 9 mai ziua Europei-9Mai ziua ta” – mai 2017
-” Școala altfel” – mai 2017
-“Oglindirea sufletului în literatură” – iunie 2017
PREMII OBŢINUTE LA ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL
PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEN/CAER
1. Proiectul “Inimi pentru inimi“acţiune prevăzută în CAERI al MENCS 2016, poziţia 261organizat
de C.S.E.I. Orizont, Premiul I la secţiunea creaţie literară
2. Festivalul Nasterea Domnului Dar de Crăciun acţiune prevăzută în CAEN al MENCS 2016,
domeniul cultural-artistic, poziţia 18, nr. 61 din 8 dec. 2016, organizat la Teatrul Arcadia de CSEI
"Orizont" Premiul III la secţiunea Muzică-dans, Premiile I, II - Secţiunea Expoziţie
3. Festivalul Internațional „Flori de mai”, CAEN 2017, Domeniul VIII, Poziția 7 – Premiul I la
secțiunea Muzică și secțiunea Expoziție, Premiul II la secțiunea Dans și Mențiune la secțiunea
Expoziție
4. Concursul Regional de Educație Ecologică Să trăim eco, Ediția a IV-a, înscris în CAERI 2017, poz.
1042 – premiul II
5. Concursul Regional de Educație Ecologică Să trăim eco, Ediția a IV-a, înscris în CAERI 2017, poz.
1334- menţiune.
6. Premiul I la Concursul Județean de Educație Ecologică Lumea pe care ne-o dorim, Ediția a V-a,
înscris în CAEJ-NEAMȚ 2017, poz. 119.
7. Premiul III, Premiul SPECIAL -la Concursul Regional de Educație Ecologică Școala - Un pas
spre un mediu curat, înscris în CAERI 2017, poz. 1029.
8. Premiul I, Mențiune la Simpozionul/Concurs Național-Un pas spre o viață de calitateIntegrarea socioprofesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale/cu lucrarea Integrarea pe
piața muncii- Timișoara aprilie 2017, înscris în CAEJ-TIMIS 2017, poz. 9.
9. Premiul II, Mențiune la Concursul Regional –Un Secol de la eroismul lor-, înscris în CAERI
2017, poz. 605.
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10. 3 Premii I la Concursul Național de Educație Ecologică David Împotriva Lui Goliat,
desfășurat la Vîlcea, Ediția a X-a, înscris în CAEN 2017, poz. 22.
11. Concursul Național de creație plastică ,,ION PILLAT” Dorohoi ,,De la suflet la suflet, Sfintele
sărbători de Paști” C.A.E.N. 2017 , Arte vizuale poziția 08- Premiul I –SECTIUNEA Colaje,
Premiul II-SECTIUNEA Felicitări
12. Concursul ”Copilărie fericită” din cadrul Proiectului Artterapia ,,PUNŢI DE PRIETENIE
aprobat în CAEN 2017, domeniu 8, poziția 14-Premiul I
Activități sportive desfășurate,
1. Competitia Regionala de Baschet Special Olympics- abilitati individuale. Competitia este parte
integranta din proiectul educativ ,, Castiga-ti un prieten special ’’, prevazut in C.A.E.R.I 2016
al M.E.N.C.S la pozitia 285 - Premiul I, II, III si Mentiune.
2.

Competitia Special Olympics –,, Tenis de Masa- abilitati individuale’’ locul I,II,III

3.

Competitia Regionala de Fotbal – Special Olympics- abilitati individuale. Competitia face parte
integranta din proiectul educativ,, Castiga-ti un prieten special ”, prevazut in C.A.E.R.I.2017 al
M.E.N. la pozitia 1226. La aceasta competitie s-au obtinut locurile I.II.III si menţiune

4. Premiul I- Concurs judetean de dans modern SNAC
Activităţi extraşcolare - Liceul Tehnologic „Ioan Bococi” Oradea:
1.Concursuri pe meserii:
- Cofetar bucatar-Concursul “Alimentatia sanatoasa”
- Concurs pe meserii –confectioner produse textile – faza judeteana
2. Concurs interscolar cu Liceul Tehnologic“George Baritiu”:
- Confectioner incaltaminte (cls a XI-a F)
- Confectioner imbracaminte
-Confectioner incaltaminte-clasa aX-a
3. Concursuri interdisciplinare:
- Jocuri logice
- Biologie-chimie
4. Concursuri sportive:
- Cupa Toamnei Oradene
- Special-Olympics- baschet-Oradea
-Special-Olympics- tenis de masa-Oradea
-In cadrul Saptamanii Fotbalului European si sub egida Special Olimpics elevii au participat la
competitia de abilitati la fotbal./Oradea
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- Participarea la concursul de alergare, desfasurat in parcul I.C.Brateanu in cadrul Cupei ProEuropa.
5. Concursuri artistice:

- Festival International Nasterea Domnului - Dar de Craciun CSEI Orizont OradeaTeatrul Arcadia Oradea
- “Flori de mai”-CSEI Orizont-Teatrul Arcadia Oradea
- Spectacol-concurs”Datini si obiceiuri de Craciun” -Teatrul de Stat Oradea
- Zilele francofoniei 28-30 septembrie Expozitie de desene “Romania in Europa” “Flori in
Europa”-Uniunea Femeilor Bihor
- „Univesul minunat

al copilăriei-(activitate cuprinsă în programul proiectului educaţional

interjudeţean ,,învăţăm să creăm împreună’’aprobat în caeri 2013, poz. 170)-Liceul Tehnologic,,Ioan
Bococi‘Oradea
-Concurs national de cantece, dansuri

si obiceiuri populare,,SPECIAL KIDS” /CSEI Nr.1

Oradea Editia a V a
- Grupul artistic,,Lioara‘‘
- Grupul de dans modern
- Concurs national„FLORI DE MAI, Grupul artistic,,Lioara‘‘/Teatrul Arcadia Oradea.
-Concurs national,,Diversitate in creativitate‘‘activitate cuprinsă în programul proiectului
educaţional interjudeţean ,,Învăţăm să creăm împreună’’Liceul Tehnologic,,Ioan Bococi‘Oradea.

I.4. Priorități la nivel European și național
Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014 – 2020 este documentul
cadru pentru politicile în domeniul formării profesionale inițiale și continue – considerate factori
esențiali ai dezvoltării economiei europene, în contextul globalizării. Strategia formării profesionale
propune dezvoltarea unui sistem competitiv, care să ofere un răspuns relevant și rapid la cerințele
economiei, într-o abordare pro-activă și prin măsuri implementate în parteneriate variate.
Strategia formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 stabilește obiective și
direcții de acțiune pe termen mediu și lung, astfel încât sistemul de formare profesională (VETvocational education and training) să răspundă nevoilor în continuă schimbare ale economiei, societăţii
şi indivizilor, sporind astfel flexibilitatea şi garantând coerenţa întregului sistem. Strategia formării
profesionale este dezvoltată în jurul conceptelor cheie de:
1. RELEVANŢĂ
2. ACCES şi PARTICIPARE
3. CALITATE
9
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4. INOVARE şi COOPERARE.
În vederea realizării obiectivelor stabilite va fi necesară schimbarea de paradigmă în definirea
planurilor de acţiune sectoriale ale sistemului de formare profesională astfel încât în loc de o abordare
de tip reactiv la cerinţe concrete formulate de beneficiari, sistemul să fie în măsură să îşi planifice
dezvoltarea proprie fundamentată pe cerinţele economiei prognozate pentru viitor.
O altă provocare care stă în față dezvoltărilor strategice derivă din aspectele legate de
globalizare, situație în care cererea nu mai este locală, nici regională, și o dată cu creșterea mobilității
forței de muncă, sistemele pregătesc capitalul uman pentru o piață globală a muncii.
De asemenea, orientarea către o societate bazată pe cunoaștere presupune implicarea sistemului
de formare profesională în transpunerea în practică a conceptului de învățare pe tot parcursul vieţii.
Este esențial ca formarea profesională să promoveze în rândul beneficiarilor direcți o atitudine pozitivă
pentru învățare, să asigure calitatea ofertei de formare si relevanta acesteia în raport cu abilităţile,
cunoștințele si nevoile persoanei.
Cooperarea interinstituţională la diferite nivele este, de asemenea, un element fundamental în
dezvoltarea şi implementarea strategiei formării profesionale. De aceea, pentru a asigura coerenţa şi
consistenţa dialogului cu actorii esenţiali, pe de o parte, şi între diferitele politici europene, pe de altă
parte, este necesară construirea sistematică a oportunităţilor pentru cooperare si dialog, pentru schimbul
de informaţii şi de opinii.
Strategia formării profesionale în Romania este armonizată cu Strategia Europa 2020 (aprobată
în 2011) cu privire la creștere inteligentă realizabilă prin investiții majore în educație, cercetare și
inovare sustenabilă, o creștere incluzivă, cu accent pe crearea de locuri de muncă şi reducerea sărăciei
(Comisia Europeană). Cele şapte iniţiative emblematice definite prin strategie au o puternică conexiune
– directă sau indirectă - cu formarea profesională prin:
- Creştere inteligentă
1. Agenda digitală pentru Europa;
2. Uniunea de inovare;
3. Tineretul în mișcare;
- Creştere sustenabilă
4. Resurse eficiente pentru Europa;
5. Politici industriale pentru era globalizării;
- Creştere incluzivă
6. Agenda pentru noi deprinderi și ocupații;
7. Platforma Europeană împotriva sărăciei.
Strategia formării profesionale în România respectă principiile și instrumentele europene pentru
cooperare în VET - astfel:
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- EQF - European Qualifications Framework/ Cadrul European al Calificărilor
- ECVET- European credit transfer system for VET / Sistemul European de Credite
Transferabile pentru VET
- EQAVET - European Quality Assurance Reference Framework for VET / Cadrul European
deReferintă pentru Asigurarea Calității în VET.
Strategia ET 2020 stabileşte în acest context obiective strategice pentru următorul deceniu,
incluzând formarea profesională inițială (IVET) și formarea profesională continuă (CVET) – cu
viziunea ca sistemele de formare profesională să devină mai atractive, relevante, orientate către carieră,
inovative, accesibile și flexibile – în raport cu situația din 2010.
Strategia Europa 2020 stabileşte ţinte specifice la nivel european pentru educaţie şi formare
profesională în funcţie de evoluţia acestor indicatori în perioada de referință relevantă, pe baza cărora
fiecare stat membru și-a stabilit propriile ținte:

Indicatori

Unitate

Rata de ocupare

%
(20-64 ani)
%
(18-24ani)
%
(30-34 ani)

Rata de părăsire
timpurie a şcolii
Rata cuprinderii
în învățământ
terțiar
Participare in
LLL

%
(25-64 ani)

Perioada de referință

Ţinta
RO
2005 2009 2010 2011 2012 2013 2020
63.6 63.5 63.3 62.8 63.8 63.9 70

Ţinta
UE
2020
75

19.6

16.6

18.4

17.5

17.4

17.3

11.3

10

11.4

16.8

18.1

20.4

21.8

22.8

26.7

40

1,6

1,5

1,3

1,6

1,4

2

12

15

I.5. Priorități și obiective regionale și locale
Unul din obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung (2034) este creşterea investiţiilor în
capitalul uman şi social al regiunii, în vederea asigurării suportului pentru o dezvoltare durabilă iar
obiectivele tematice și indicatorii țintă din Strategia Europa 2020 sunt:
OT 8. Promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă
- Creşterea ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani la 70%
OT 9. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei
- Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii sub 11,3%
OT 10. Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
- Creşterea ponderii tinerilor cu vârsta între 30-34 ani, absolvenţi ai unei forme de învăţământ
terţiar la 26,7% Scăderea numărului de persoane expuse sărăciei cu 580.000 de persoane
Obiectivul general din PLAI este:
Creşterea calitatii educatiei şi formarii prin TVET
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cu următoarele priorități și obiective:
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic
Obiectivul 1.1
Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a CLDPS
Obiectivul 1.2
Restructurarea reţelei şcolare în vederea eficientizării acesteia
Obiectivul 1.3
Formarea în domeniu a directorilor unităţilor de învăţământ IPT
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
Obiectivul 2.1
Creşterea nivelului de calificare în sectoarele prioritare ale judeţului
Obiectivul 2.2
Diversificarea calificărilor pentru elevi şi adulţi, cu scopul valorificării potenţialului de dezvoltare
economică a regiunii şi judeţului
Obiectivul 2.3
Dezvoltarea educaţiei antreprenoriale
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social (pentru îmbunătăţirea calităţii în TVET)
Obiectivul 3.1
Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul
pieţei muncii
Obiectivul 3.2
Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţilor TVET
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi
adulţi
Obiectivul 4.1
Creşterea numărului de profesori consilieri pentru a asigura necesarul de formare
Obiectivul 4.2
Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi,
părinţi)
PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii procesului educaţional în TVET prin realizarea de proiecte
pentru dezvoltarea profesională a resurselor umane
Obiectivul 5.1
Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice TVET pentru dobândirea de
competenţe necesare instruirii şi educaţiei pentru adulţi
Obiectivul 5.2
Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice TVET în educaţia antreprenorială
Obiectivul 5.3
12
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Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare
PRIORITATEA 6 : Creşterea accesului la educaţie pentru grupurile vulnerabile şi combaterea
excluziunii sociale
Obiectivul 6.1
Promovarea integrării persoanelor dezavantajate şi cu handicap în sistemul de învăţământ formal
normal şi dezvoltarea de programe de formare profesională speciale
Obiectivul 6.2
Modernizarea infrastructurilor şi asigurarea de facilităţi şi materiale didactice adecvate tipului de
handicap

PARTEA II - Analiza nevoilor
II.1. Analiza mediului extern
Analiza mediului extern presupune o diagnoză a mediului demografic şi economic a pieţei
muncii şi a ofertei şcolilor
Analiza demografică şi social-economică a judeţului Bihor
a. Populaţia totală. Dinamica generală
Populaţia totală a judeţului Bihor era de 620.866persoane în 2014, în creștere faţă de populaţia
judeţului din anul 2000.
b. Distribuţia pe medii rezidenţiale
Din totalul populaţiei 51,58% se găseşte în mediul rezidenţial urban – în număr de 320.274 persoaneiar 48,41% se găseşte în mediul rezidenţial rural, adică 300.592 persoane.
c. Structura populaţiei pe grupe de vârstă
GRUPA
Total
0 – 14 ani
15 – 59 ani
60 și peste

GRUPA
Total
0 – 14 ani
15 – 59 ani
60 și peste

1990
660.116
146.314
403.494
110.308

1990
100%
22,16
61,12
16,72

2000
620.517
114.066
388.661
117.790

2006
594.982
96.268
385.041
113.673

2012
592.046
93.513
374.142
121.841

2000
100%
18,38
62,63
18,99

2013
622.033
96.742
397.951
127.340

2013
100%
15,55
63,97
20,47

e. Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
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f. Structura etnică

g. Mişcarea migratorie a populaţiei din judeţul Bihor
În judeţul Bihor, pe o perioadă de 38 de ani, situaţia emigraţiei populaţiei se prezintă după cum
urmează:
Anii
1975
1991
2001
2007
2009
2012
2013

Număr emigranți
379
1.789
317
714
219
423
477
14
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h. Distribuţia populaţiei de vârstă şcolară – proiecţii demografice
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şcolară este în judeţul Bihor următoarea:
Grupa de vârstă
0-14 ani
15-24 ani
Total

2012
15,90
14,16
592.046

2020 %
14,8
16,4
Nu sunt date

Cât priveşte mişcarea naturală a populaţiei judeţului Bihor, aceasta se prezintă după cum se poate vedea
în tabelul de mai jos, sporul natural fiind negativ în ultimii 13 ani.

Născuți vii
Decese
Spor natural

Rata la 1000 de locuitori
1990
2000
13,2
10,9
12,7
13,1
0,5
-2,2

2013
10,1
12,6
-2,5

Judeţul Bihor se situează pe o poziţie medie sub aspectul mișcării naturale a populației. Sunt de
remarcat diferenţele de structură pe medii rezidenţiale pentru grupa de vârstă 0-14 ani, de unde reiese o
pondere a populaţiei de vârstă şcolară mai mare în mediul rural, faţă de mediul urban, ceea ce însă
afectează si sistemul educaţional, copiii din satele izolate întâmpinând dificultăţi in participarea la
formele de învăţământ.
Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului populaţiei
de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani, concomitent cu creşterea numerică continuă a
populaţiei în vârstă de 65 ani şi peste. Acest lucru determină creşterea raportului de dependenţă
demografică, precum şi creşterea nevoii de servicii sociale şi asistenţă, alocarea unui procent mai mare
din PIB pentru servicii medicale, pensii şi alte facilităţi pentru populaţia de vârsta a treia.
Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai mic. Scăderea
demografică din ultimul deceniu a afectat cu preponderenţă aşezările situate la mare distanţă de căile de
comunicaţie şi de principalele centre polarizatoare, precum şi cele a căror creştere demografică a fost
influenţată şi de volumul şi calitatea fluxurilor migraţionale. Din punct de vedere al dinamicii sporului
natural, cele mai semnificative mutaţii s-au înregistrat în judeţele Cluj şi Bihor.
Sporul natural negativ are drept efect, pe de o parte, schimbarea ponderilor între diferite
contingente de vârstă şi pe de altă parte, un fenomen general de îmbătrânire a populaţiei Regiunii de
Nord-Vest precum şi a judeţului Bihor.
Referitor la tendinţele evoluţiei populaţiei şcolare la nivel de județ în perioada2006 –2015 se
remarcă în ultima perioadă un trend descrescător la nivelul învăţământului liceal şi crescător la nivelul
învăţământului postliceal; descreşte populaţia şcolară din învăţământul primar, gimnazialul,crește în
schimb numărul elevilor din învățământul profesional. Reducerea populaţiei şcolare la nivel primar şi
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gimnazial va avea efecte în anii următori în sensul scăderii cifrei de şcolarizare pentru nivelele
superioare.

Învățământul liceal a cunoscut o creștere vizibilă până în anul școlar 2011/2012,după care prin
reintroducerea învățământului profesional începând cu 2013 a început să scadă simțitor pentru că o
bună parte din elevii declasa a VIII-a urmează învățământul profesional cu durata de 3 ani.
Analiza mediului economic privind economia judeţului Bihor. Implicaţii pentru
învăţământul tehnic şi profesional
Previziunile de creştere economica la nivelul judeţului sunt în concordanţă cu problemele
generate de criza economico-financiară. Astfel, conform scenariului elaborate de institutul National de
Cercetare Stiintifica ratele medii proiectate de crestere economica sunt pozitive dar mult scăzute faţă de
anii precedenţi, pe toate activitatile economice, atat pentru sectorul tertiar care inregistreaza rate mai
mari –in activitati cum ar fi hoteluri si restaurante, transporturi , comert cat si in industrie.
De remarcat ca sectorul hotelurilor si restaurantelor are prognozata o rata de crestere proiectata
de 2,5 % in intervalul analizat; acest lucru va fi determinat de investitiile in infrastructura de turism cat
si in cea de afaceri avand ca si efect direct un impact asupra fortei de munca care va fi angrenata în
domeniu. In sfera serviciilor si activitatile legate de serviciile de învatamant( în special superior) vor
16
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inregistra cresteri de pana la 2 %. Managerii din industria prelucrătoare preconizează o relativă
stabilitate a volumului producţiei şi a numărului de salariaţi (sold conjunctural +1% respectiv -2%).
Pentru preţurile produselor industriale, se prognozează o creştere moderată a acestora.
În activitatea de construcţii, se va înregistra o scădere atât a volumului producţiei cât şi a
numărului de salariaţi (sold conjunctural -21% în ambele cazuri). În ceea ce privesc preţurile lucrărilor
de construcţii se preconizează o relativă stabilitate a acestora (sold conjunctural +4%).
În comerţul cu amănuntul respectiv în servicii managerii au estimat o tendinţă de scădere
moderată a vânzărilor în comerţul cu amănuntul şi o relativă stabilitate în cererea de servicii (sold
conjunctural -6% respectiv -4%). Pentru preţurile de vânzare cu amănuntul respectiv pentru preţurile de
facturare a prestaţiilor, tendinţa este de creştere (sold conjunctural +24% respectiv +9%). Pe baza
datelor economice prezentate precum si a strategiei de dezvoltare regionale au fost identificate ca având
un potential de crestere important si avantaje competitive la nivel regional urmatoarele ramuri: IT&C,
învăţământ superior si cercetare, turism, agricultură, industria alimentară şi a bunurilor de consum
(mobilă şi confecţii), industria de maşini şi echipamente.
Evolutia agriculturii prognozata la o crestere cu 1 % in perioada analizata pe fondul noilor piete
de desfacere si a schimbarilor de structura (determinate de o crestere a productivitatii muncii
importanta; Se asteapta cresteri ale productivitatii muncii importante în acest sector. Judete ca Bihor
sau Cluj sunt potential de crestere important în acest sector, corelata cu industria alimentara, care a
beneficiat de investitii importante mai ales in perioada 2001-2003.
Sectorul hotelurilor si restaurantelor are prognozata o rata de crestere proiectata de peste medie
de 3 % in intervalul analizat; acest lucru va fi determinat de investitiile în infrastructura de turism cat si
în cea de afaceri avand ca si efect direct un impact asupra fortei de munca care va fi angrenata în
domeniu.
Un alt sector care va avea o crestere sustinuta va fi cel al industriei prelucratoare; ramuri ca
industria alimentara sau industria confectiilor isi continua cresterea chiar daca mai lenta decat a
economiei pe ansamblu.

Activitatile legate de serviciile de învatamant (în special superior) vor

înregistra cresteri importante de pana la 2,5 %. Sectorul serviciilor în special cel de înalta tehnologie
are o valoare adaugata mare; regiunea avand avantaje comparative certe – în centre cum sunt ClujNapoca sau Oradea.
Concluzii relevante pentru învăţământul profesional şi tehnic
Concluzii

Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane în ÎPT

DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE CONTEXT
Desprinse din
Creşterea implicării şcolilor din ÎPT în programe şi proiecte active pentru
17
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ocuparea forţei de muncă.
Creşterea nivelului de pregătire, prin sisteme mai bune de educaţie şi
formare şi promovarea culturii antreprenoriale. Obiectivul UE pentru 2020
este ca 15% dintre adulţi cu vârsta cuprinsă între 25 şi 64 de ani să participe
la procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii. Asigurarea unor resurse
umane competente pe piaţa muncii, atât prin formarea lor iniţială de
calitate, prin sistemul educaţional, până la intrarea pe piaţa muncii, cât şi
prin valorificarea potenţialului fiecărui individ prin ocupare, respectiv prin
asigurarea oportunităţilor de dezvoltare profesională, de actualizare a
cunoştinţelor, de perfecţionare şi îmbunătăţire a competenţelor, pentru a
face faţă dinamicii sociale, economice şi tehnologice
Desprinse din
Pentru o mai bună potrivire cu nevoile curente şi viitoare ale pieţei muncii,
asumarea contribuţiei este necesară o îmbunătăţire a nivelului cunoştinţelor, deprinderilor şi
ÎPT la obiectivul
competenţelor. Promovarea prioritară a calificărilor/competenţelor care
strategic al UE pentru contribuie la economia bazată pe cunoaştere. Aplicarea de către IPT a
2020 (Strategia
propunerilor ,,Agendei pentru noi competenţe şi locuri de muncă", cum ar fi
EUROPA 2020)
dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în
special prin implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de
educaţie şi fomare profesională; implementarea Cadrului European al
Calificărilor (EQF); Cadrul Naţional al Calificărilor corelat cu EQF;
asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul general,
profesional şi superior şi prin formarea adulţilor, a competenţelor cerute
pentru angajare în formarea continuă şi pe piaţa muncii. Pentru a putea
adapta continuu competenţele indivizilor la nevoile şi dinamica pieţei
muncii, sunt esenţiale competenţe de bază, transversale, dobândite încă din
educaţia şi formarea iniţială, ce îi permit adultului să acumuleze, să se
actualizeze continuu, prin învăţare pe parcursul întregii vieţi. Adoptarea la
toate nivelurile de planificare a unor ţinte şi măsuri adecvate pentru
apropierea de indicatorii de referinţă UE (Benchmarks), măsurarea
sistematică a progresului în îndeplinirea indicatorilor propuşi
Desprinse din
Creşterea atractivităţii sistemului ÎPT. Creşterea gradului de adecvare a
contextul educaţional procesului de formare şi evaluare în raport cu SPP. Dezvoltarea de sisteme
educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi
excelenţă. Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a
mobilităţii profesionale pentru tineri. Rute de formare mai flexibile pentru a
permite cu uşurinţă valorificarea achiziţiilor unui anumit parcurs de
formare, respectiv sprijinirea pentru a trece dintr-o rută de formare în alta.
Dezvoltarea unor scheme flexibile de transfer între calificări, dar şi a unor
scheme funcţionale de tranziţie de la şcoală la locul de muncă pentru
absolvenţii de ÎPT.
Desprinse din
Măsuri compensatorii pentru scăderile demografice: asigurarea cuprinderii
contextul demografic fiecărui copil şi tânăr de vârstă şcolară într-o formă de învăţământ şi
dezvoltarea unor programe educaţionale individualizate adresate adulţilor
care nu au beneficiat de prima şansă oferită de educaţie pentru dobândirea
competenţelor cheie, pentru a putea participa activ pe piaţa muncii.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE INTRARE
Raportul număr elevi Nivelul încadrării cu personal este în general prea ridicat, iar raportul
/ număr norme
elevi/profesor în scădere. Numărul elevilor va continua să scadă, dar este
didactice
probabil ca scăderea să difere semnificativ în funcţie de nivelul de
învăţământ. Pentru a realiza o eficienţă sporită a actului educaţional este
necesară organizarea unităţilor de învăţământ pe verticală şi nu pe
contextul european de
politici şi formare
profesională
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orizontală, reorganizarea reţelei şcolare în scopul eliminării/reducerii
numărului claselor cu efective mici, precum şi a claselor cu predare
simultană.
Resurse umane din
Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie
ÎPT
luate măsuri în ceea ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate
cu accent pe noile tehnologii şi schimbările organizaţionale din mediul
economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi competenţele metodice
şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii. Introducerea unor
măsuri specifice de susţinere şi motivare, întărirea intrărilor în sistem,
autonomie instituţională completă în definirea normei didactice şi de
cercetare, facilitarea şi impulsionarea procesului de perfecţionare de-a
lungul carierei profesionale. Elaborarea unui program la nivel naţional care
să includă măsuri la toate nivelurile: administrativ- managerial, al formării
şi dezvoltării profesionale, al promovării, al condiţiilor şi relaţiilor de
muncă, al profesionalizării carierei didactice. Participarea în mai multe
proiecte cu finanţare europeană a multor
cadre didactice din IPT:
,,Educatori pentru societatea cunoaşterii”,’ POSDRU, ID 55659, ,,ReForm
Transilvania” PSODRU, ,,Abordări inovative în didactica disciplinelor din
aria curriculară Tehnologii” POSDRU/87/1.3./S/58422, ,,Performanţe
crescute
pentru
elevii
din
învăţământul
preuniversitar”
POSDRU/85/1.1/S/64320 etc, trebuie sa-şi arate roadele.
Resurse materiale şi
Pentru a beneficia de sisteme de educaţie şi formare de calitate, se impune
condiţii de învăţare
modernizarea permanentă a infrastructurii educaţionale şi de formare,
inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare şi tehnologia informaţiei şi
comunicaţiilor (TIC). De asemenea, este necesară identificarea unităţilor
şcolare viabile ce necesită dezvoltarea infrastructurii şi a dotărilor şi
elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi
de programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de
specialitate. Ca urmare a dinamicii proceselor tehnologice şi de fabricaţie,
permanent sunt necesare investiţii în resurse materiale şi umane pentru a
transforma şcolile în adevărate centre comunitare de învăţare,
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE PROCES
Mecanisme
Întărirea capacităţii manageriale la nivelul şcolilor şi al autorităţilor locale,
decizionale şi
deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor
descentralizarea
departamente bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem
funcţională în TVET
vorbi de o bună funcţionare în sistemul descentralizat. Consolidarea
autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de
descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul
integrat al resurselor umane, precum şi de managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale
create la nivel local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de
susţinere a activităţii acestor structuri. CLPDS-urile reprezintă, totuşi, un
prim pas ca mecanism decizional până la obţinerea personalităţii juridice.
Serviciile de orientare Dezvoltarea unui sistem corespunzător de informare, consiliere şi orientare,
şi consiliere
integrat şi corespunzător, pentru potenţialii beneficiari de învăţare de toate
vârstele şi din toate mediile şi creşterea gradului de acoperire şi a calităţii
serviciilor de orientare şi consiliere cu privire la numărul de ore de
consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o
decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IEŞIRE
Ratele de tranziţie în
Asigurarea accesului şi a participării la educaţie/servicii educaţionale de
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învăţământul liceal şi
profesional

calitate pentru toţi în special pentru elevii din mediul rural şi pentru cei
proveniţi din medii dezavantajate. Stabilirea unor ţinte măsurabile privind
ratele de tranziţie la următorul nivel de calificare în perspectiva 2020 (rata
abandonului şcolar timpuriu să nu depăşească 15%, respectiv rata de
absolvire a învăţământului secundar să fie de cel puţin 85% ).
Abandonul şcolar
Dezvoltarea unor instrumente financiare de sprijin care să permită
participarea grupurilor vulnerabile la educaţie şi formare
Rata de părăsire
Asigurarea accesului la formarea iniţială de nivel cât mai înalt, prin
timpurie a sistemului acordarea unor facilităţi de menţinere în sistemul de formare profesională
de educaţie
iniţială a tinerilor proveniţi din mediul rural sau din grupuri vulnerabile şi
flexibilizarea rutelor de reintrare în sistemul educaţional.
Nivelul
Creşterea oportunităţilor de accesare şi evaluare a învăţării bazată pe
competenţelor cheie
competenţe. Adoptarea unei centrări pe beneficiarul învăţării în conceperea
programelor de educaţie şi formare. Asigurarea dezvoltării competenţelor
cheie ca parte integrantă a tuturor proceselor de învăţare (vezi Legea nr.
1/2011). Ameliorarea proceselor de predare-învăţare prin redefinirea
standardelor educaţionale şi promovarea instruirii centrate pe elev.
Rata de participare în Diversificarea sistemului de ofertare pentru asigurarea celei de-a doua şansă
formarea continuă a
la educaţie, a educaţiei de bază a adulţilor. Extinderea reţelei de servicii
populaţiei adulte (25- educaţionale pentru adulţi.
64 ani)
DESPRINSE DIN ANALIZA INDICATORILOR DE IMPACT
Rata şomajului
Necesitatea adoptării unui sistem unitar de monitorizare a inserţiei
tinerilor din grupa de absolvenţilor prin încheierea de protocoale de colaborare între ISJ-uri şi
vârstă 15-24 de ani
AJOFM-uri, monitorizarea administrativă a inserţiei absolvenţilor prin
Ponderea şomerilor
parteneriatul ISJAJOFM. Ca alternativă, realizarea de proiecte privind
tineri în numărul total inserţia absolvenţilor, inclusiv de către CJRAE de la nivelul judeţului,
al şomerilor Şomajul compatibilizarea datelor din şomaj cu noile trasee şi finalităţi ale sistemului
de lungă durată Rata
de educaţie şi formare profesională. De asemenea, sunt necesare realizarea
de inserţie a
periodică a unor sondaje în rândul absolvenţilor şi al angajatorilor care să
absolvenţilor la 6, 12 vizeze inserţia profesională, gradul de utilizare a competenţelor şi alte
şi 36 luni de la
informaţii utile privind finalităţile sistemului de educaţie şi formare
absolvire, pe niveluri profesională.
de educaţie şi
domenii/ profiluri de
formare profesională
DESPRINSE DIN ANALIZA OFERTEI TVET
Structura ofertei pe
Creşterea semnificativă a numărului şi varietăţii ofertelor de educaţie şi
domenii de formare
formare pentru a asigura mai multe opţiuni şi o accesibilitate sporită.
profesională, profiluri Evaluarea sistematică a planurilor de şcolarizare la nivel local şi regional,
şi calificări
din perspectiva relevanţei pentru cerinţele şi tendinţele de pe piaţa muncii.
Această măsură ar trebui corelată cu restructurarea reţelei şcolare.

II.2. Analiza mediului intern
Strategia şcolii
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea isi propune să pregătescă absolventi care să se poata
incadra in munca imediat dupa finalizarea studiilor. Disciplinele de specialitate: cultura de specialitate,
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instruirea practica, instruirea practica comasata şi CDL beneficiaza de o atentie deosebita. Se va pune si
in continuare accent pe dotarea corespunzatoare a atelierelor si a salilor de clasa. Practica comasata si
CDL-ul sunt proiectate de către cadrele didactice ale şcolii noastre în strânsă colaborare cu agenţii
economici cu care şcoala a încheiat contracte de parteneriat.
Invatarea centrata pe elev este o prioritate a scolii noastre. Toate cadrele didactice se vor
implica in studii de perfectionare care sa le faciliteze dezvoltarea profesionala. O importanta deosebita
pentru predarea disciplinelor de specialitate si nu numai o reprezinta dotarea cu tehnica de calcul care
sa permita realizarea lectiilor asistate de calculator.
Inafara domeniilor de specialitate se va acorda o atentie deosebita si pregatirii in ceea ce
priveste cultura generala, punandu-se accent mai ales pe acele cunostinte care vor sprijini elevii in
integrarea sociala si in viata personala.
Dezvoltarea proiectelor si parteneriatelor, in contextual integrarii europene,

va facilita

deschiderea orizonturilor de cunoastere pentru elevi.
Domeniul: Curriculum
Curriculumul naţional se aplică la toate nivelele de învăţământ şi la toate profilurile în
conformitate cu legislaţia în vigoare. După cum reiese din portofoliile comisiilor metodice şi din cele
ale cadrelor didactice, planificarea activităţi didactice a fost realizată în concordanţă cu curriculumul
naţional, avându-se în vedere particularităţile elevilor şi resursele materiale avute la dispoziţie.
Un aspect extrem de important în ceea ce priveşte curriculumul este adaptarea curriculară.
Aceasta este realizată cu maximă responsabilitate, pe baza studiului curriculumului specific
învăţământului de masă şi ţinând cont de deficienţele elevilor, prin consultări în cadrul comisiilor
metodice. O problemă constantă o reprezintă discrepanţa dintre curriculumul învăţământului special
gimnazial şi curriculumul pentru învăţământul de masă, care face adaptarea curriculară foarte dificilă.
Pentru a recupera noţiunile este necesar un program de recuperare. Acesta se regăseşte în portofoliile
comisiilor metodice de cultură generală, dar şi în cele ale comisiilor metodice de cultură de specialitate.
În cazul celor din urmă, programul de recuperare este necesar deoarece, deşi în şcoala profesională
specială modulele sunt parcurse în patru ani în loc de trei, complexitatea noţiunilor ştiinţifice şi
deprinderile practice sunt foarte complexe şi dificele pentru elevii cu CES.
Curriculumul pentru disciplinele opţionale din gimnaziu (CDŞ) şi cele din învăţământul
profesional (CDL) respectă legislaţia în domeniu. CDL-urile sunt realizate în conformitate cu PRAI şi
PLAI, în colaborare cu agenţii economici, prin colaborarea strânsă cu aceştia.
Un punct forte îl reprezintă colaborarea între comisiile metodice de cultură generală şi cele ale
disciplinelor tehnice. Lecţiile interdisciplinare, referatele şi mesele rotunde susţinute reflectă interesul
corelării conţinuturilor de cultură generală cu cele de cultură de specialitate, interesul pentru realizarea
unor lecţii cu caracter aplicativ.
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Evaluarea se desfăşoară la începutul anului şcolar – evaluarea iniţială, pe parcurs – evaluarea –
formativă şi la finele semestrului şi anului şcolar – evaluare sumativă. Evaluarea iniţială, stă la baza
realizării PIP-urilor în colaborare cu profesorul psihopedagog. Evaluarea formativă îmbracă diferite
forme. Portofoliile comisiilor metodice şi cele personale ale cadrelor didactice conţin modele diferite
de teste de evaluare, fişe de lucru, proiecte etc. În acest fel, se ţine cont de stilurile de învăţare diferite
şi de nevoile diferite ale elevilor. Evaluarea sumativă oferă o diagnoză clară a calităţii procesului de
predare – învăţare desfăşurat în şcoală. Rezultatele se concretizează în cadrul examenelor de certificare
de competenţe.
Dupa orele de curs se desfasoara programele de recuperare fizica (kinetoterapie), logopedie si
psihoterapie a copiilor cu CES cuprinsi in invatamantul special.
Evaluarea activităţii cadrelor didactice prin asistenţe la clasă şi lecţii demonstrative în cadrul
comisiilor metodice sau cercurilor pedagogice relevă faptul că procesul instructiv – educativ este axat
pe activităţi centrate pe elev. Se constată necesitatea dotării sălilor de clasă, laboratoarelor şi atelierelor
cu calculatoare, videoproiectoare etc.
Resurse umane
Şcoala noastră reuneşte, începând cu anul şcolar 2017 – 2018, colectivele didactice provenite
din două şcoli. Acest fapt nu permite – pentru moment – o strânsă coeziune a grupului. Cu toate
acestea, colectivul didactic al şcolii demonstrează o foarte bună pregătire ştiinţifică şi pedagogică.
Acesta este sprijinit de personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat. În urma fuziunii, situaţia
posturilor se prezintă astfel:
1. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE

2017- 2018: 94.36

2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR: 28
3. PERSONALUL NEDIDACTIC: 27
Dosarele personale ale cadrelor didactice demonstrează că acestea sunt calificate în proporţie de
100%. Un avantaj mare pentru şcoală îl reprezintă acoperirea majorităţii posturilor cu profesori titulari,
cu multă experienţă.
Strategia de formare a personalului didactic are în vedere formarea continuă prin participarea la
cursuri de formare, studii postuniversitare, masterate sau dobândirea unei noi specializări prin
absolvirea unei noi facultăţi. La baza realizării acestei strategii stau documentele comisiilor metodice
care realizează anual un sondaj privind nevoia de formare. Se are în vederea obligaţia fiecărui cadru
didactic de a acumula 90 de credite în fiecare calup de cinci ani începând cu obţinerea definitivatului. O
problemă în acest sens este reprezentată de lipsa de timp şi de resursele financiare precare, multe dintre
cursurile de formare fiind plătite de către profesori.
Numărul de elevi repartizat pe nivele este următorul:
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Primar,
din care

cl. pregătitoare
cl. I
cl. a III-a
cl. a IV-a
cl. simultane
Total

Număr de
clase/
grupe
1
1
1
1
3
6

Gimnaziu,
din care

cl. a V-a

4

41

ZI

ROMANA

cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
cl. a IX-a
cl. a X-a
cl. a XI-a
anul. a I-a
Total

2
2
1
9
8
8
8
8
30

16
20
15
92
96
94
84
69
343

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA

45

495

ZI

ROMANA

Nivel
de
învăţământ

Profesional
special
Stagii de
pregătire
practică
Total

Număr de
elevi / copii
12
12
12
12
28
60

Forma
de
învăţământ
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

Limba de
predare
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA
ROMANA

Rezultatele acestora la examenele de certificare de competenţe sunt bune şi foarte bune. Toţi
elevii prezenţi la examen au promovat examenul de certificare de competenţe.
Eşecul sau abandonul şcolar are cauze diverse: problemele de sănătate ale elevilor, situaţia
economică precară a familiilor de provenienţă, lipsa suporulului psihologic din partea familiilor,
tulburări de comportamanet etc. Dinspre şcoală se face un efort conjugat ce implică întreg personalul
pentru a sprijini şi motiva elevii pentru a absolvi.
Domeniul: Resurse materiale
Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea beneficiază de baza materială reunită a două şcoli:
Liceul Tehnologic "George Bariţiu" Oradea şi Liceul Tehnologic "Ioan Bococi" Oradea. În urma
fuziunii, activităţile se vor desfăşura în locaţia de pe strada Ghe. Bariţiu, nr.9.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
crt.
1.

Tipul de spaţiu

2.

Cabinete*

3.

Laboratoare*

Săli de clasă
/grupă

Tipul şi numărul
documentului de deţinere
NR. TOP.796/1-2335/1951,
NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943
NR. TOP.796/1-2335/1951,
NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943
NR. TOP.796/1-2335/1951,

Număr
spaţii
17

Suprafaţa (mp)
744

2

108

5

185
23
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4.

Ateliere*

5.

Sală şi / sau
teren
de educaţie fizică
şi sport*
Spaţii de joacă *

6.

NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943
NR. TOP.796/1-2335/1951,
NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943
NR. TOP.796/1-2335/1951,
NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943
NR. TOP.796/1-2335/1951,
NR. DOC. (C.F.) 1738,
17943

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE
Nr.
Tipul de spaţiu
Tipul şi numărul
Crt.
documentului de deţinere
1.
Bibliotecă
NR. TOP.796/1-2335/1951,
şcolară / centru
NR. DOC. (C.F.) 1738,
de informare şi
17943
documentare
2.
Sală pentru
NR. TOP.792/1-4137/1958
servit masa
NR. DOC (C.F.) 17943
3.
Dormitor
NR. TOP.792/1-4137/1958
NR. DOC (C.F.) 17943
4.
Bucătărie
NR. TOP.792/1-4137/1958
NR. DOC (C.F.) 17943
5.
Spălătorie
NR. TOP.792/1-4137/1958
NR. DOC (C.F.) 17943
6.
Spaţii sanitare
NR. TOP.792/1-4137/1958
NR. DOC (C.F.) 17943
7.
Spaţii depozitare NR.TOP. 792/1-4197/1958
materiale
didactice

10

755

2

223

1

3300

Număr spaţii
1

Suprafaţa
(mp)
89

1

213

24

756

1

164

5

123

20

371

1

274

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
Tipul de
Tipul şi numărul documentului
Număr
Crt.
spaţiu
de deţinere
spaţii
1.
Secretari
NR.TOP.796/1-2335/1951 1
at
DOC.1738
2.
Spaţiu
NR.TOP.796/1-2335/1951 2
destinat
DOC.1738
echipei
manageri
ale
3.
Contabilit
NR.TOP.796/1-2335/1951 1
ate
DOC.1738
4.
Casierie
NR.TOP.796/1-2335/1951 1
DOC.1738
5.
Birou
NR.TOP. 792/1 -4137/1958 1
administr
DOC.17943
aţie

Suprafaţa (mp)
20
29

32
9
13

24
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6.
7.
8.

Asistent
social
Director
adj
Sala
profesora
la

1

1

1

1

1

1

Aceste spaţii necesită lucrări de renovare deoarece, în urma fuziunii, sunt necesare mai multe
săli de clasă, mai multe laboratoare tehnologice şi ateliere dotate conform standardelor.
Domeniul: Relaţii comunitare
Există o preocupare permanentă în ceea ce priveşte relaţiile şcolii cu comunitatea. Imaginea
şcolii în comunitate este consolidată prin relaţiile cu agenţii economici şi este evidenţiată prin inserţia
socială a absolvenţilor.
Şcoala are numeroase parteneriate cu instituţii ale judeţului şi cu diferite ONG-uri. Scopul
acestora este intervenţia timpurie în scopul prevenirii unor comportamente precum consumul de
droguri, fumatul, alcoolismul etc. dar şi realizarea unor proiecte ce au ca scop dezvoltarea unor abilităţi
şi deprinderi prin educaţia non – formală şi informală.
Activităţile extracurriculare şi extraşcolare sunt proiectate, după cum reiese din raportul privind
aceste activităţi, pe baza consultării elevilor şi părinţilor şi ţin-nd cont de necesitatea dezvoltării
profesionale a elevilor. Elevii se remarcă prin rezultate foarte bune în domenii diverse ca dansul şi
muzica, desenul, bricolajul dat şi meseria aleasă. Popularizarea acestora în presă consolidează imaginea
şcolii în comunitate. Activităţile de voluntariat dezvoltă la elevi simţul răspunderii, deprinderea de a
ajuta şi de a se implica în societate.
O preocupare permanentă o reprezintă reducerea abandonului şcolar. În acest scop, şcoala
colaborează cu instituţii ale statului, cu primăriile locale, poliţia etc. Deasemenea, se organizează
intâlniri cu părinţii astfel încât, prin permanentul dialog cu aceştia, să se asigure menţinerea elevului în
şcoală.

II. 3. Analiza PESTE și SWOT
ANALIZA PESTE
Contextul politic:
 Legislaţia sprijină dezvoltarea învăţământului dar dificultăţile financiare încetinesc ritmul
reformei,fiind necesar un efort semnificativ pentru atingerea unor standarde internaţionale
privind salarizarea cadrelor didactice, investiţiile şi dotările din învaţământ.
 Obiectivul prioritar al procesului de reformă traversat de învăţământul profesional şi tehnic
preuniversitar îl reprezintă realizarea formării profesionale la nivelul celei din ţările Uniunii
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Europene, adaptată la cerinţele unei societăţi democratice, în cocncordanţă cu evoluţia pieţei
muncii din România;
 Activităţile educative desfăşurate cu elevii trebuie să aibă ca scop realizarea idealului
educaţional întemeiat pe valorile democratice şi pe tradiţiile umaniste, dar ţinând cont şi de
aspiraţiile societăţii româneşti;
 Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene -programele
de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente sportive, îmbunătăţirea
fondului de carte, SEI (sistem educaţional informatizat);
Procesul de învăţământ din Liceul Tehnologic special nr.1, Oradea se desfăşoară pe baza legislaţiei
generale şi a celei specifice sistemului de învăţământ preuniversitar, având în atenţie toate actele
normative din domeniu, notificările şi ordinele emise de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice şi de I.S.J. Bihor.

Contextul economic:
 Din punct de vedere economic, în contextul legii administraţiei locale, Oradea este un oraş cu o
mai bună situaţie economică decât alte localităţi similar;
 Prezentul plan de acţiune al sşcolii trebuie să se integreze în cadrul reformei învăţământului
preuniversitar, prioritară fiind refacerea legăturilor fireşti dintre şcoală şi comunitate;
 Potenţialul economic scăzut al familiilor din care provin elevii este cauza principală pentru care
aceştia nu pot plăti cantina şi internatul ceea ce conduce la fenomene sociale nedorite cum ar fi
abandonul şcolar. Elevii şcolii beneficiază de internat gratuit, mâncare gratuită, bursa
profesională, rechizite gratuite, decontarea transportului;
 Oferta Liceului Tehnologic Special nr. 1 se apropie foarte mult de nevoile cerute pe piaţa
economică;
 Individualizarea ofertei a unităţii şcolare în funcţie de necesităţile reale ale comunităţii, pe de o
parte, şi de condiţiile concrete(finaciare, geografice şi de mediu) în care funcţionează unitatea
şcolară;
 Atragerea agenţilor economici in formarea iniţiaşă a forţei de muncăprin incheierea
parteneriatelor cu scopul de a asigura locuri de muncă după ce elevii termină pregătirea
profesională în cadrul şcolii;
 Instruirea practică în stagiilor de pregătire derulate în săptămâni comasate se face la şcoală şi la
agenţii economici cu care s-au încheiat convenţii de parteneriat;
 Organizarea cursurilor de reconversie profesională.
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Contextul social:
 Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţiide învăţământ;
 Oferta educaţională a scolii este adaptată intereselor elevilor;
 Elevii Liceului Tehnologic Special nr.1, provin din medii familiale diferite din punct de vedere
social și economic;
 Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează atitudini diferite faţă de
problematica educaţiei, existând şi grupuri de interese care nu o receptează ca pe un adevărat
mijloc de promovare socială ;
 La nivelul unității există o strategie privind sprijinirea elevilor care întâmpina dificultăți în
integrarea școlară;
 Strategia este implementată la nivelul unității prin colaborarea dintre conducerea unității, cadre
didactice, psihologul școlii, părinți, autorități competente;
 Obiectivele acestei colaborări sunt: diminuarea violenţei şi a ratei infracţionalităţii, atitudine
civică activă și incluziunea socială.

Contextul tehnologic:
 Din punct de vedere tehnologic se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor
informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelurile învaţământului preuniversitar;
 Şcoala este dotată cu echipamente moderne: copiatoare, imprimante, calculatoare, video
proiectoare;
 Utilizarea tehnologiilor moderne permite desfășurarea lecțiilor interactive ceea ce se reflectă în
centrarea demersului didactic pe elev;
 Internetul cu posibilităţile sale de informare multiple este utilizat parţial în şcoală pentru
informare şi documentare datorită lipsei de conexiune în unele corpuri de clădiri ale unităţii.
 Liceul Tehnologic Special nr.1 urmăreşte generalizarea unor practice educaţionale inovatoare.

Contextul ecologic:
 Din punct de vedere ecologic zona în care se află clădirea şcolii este destul de aglomerată,
însa poluarea este în limite normale;
 Activitățile iniţiate şi derulate de unitatea școlară, nu afectează mediul prin

deşeurile

produse în urma procesului educational;
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 Preocupările în domeniul ecologic, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale
mai eficiente energetic;
 Liceul Tehnologic Special nr.1 desfăşoară activităţi permanente de ecologizare, derulând un
proiect pe acesta tema ,,Îngrijind natura, repsectăm viaţa”.
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ANALIZA SWOT
DOMENIU
CURRICULUM

PUNCTE TARI
 Documentarea şi aplicarea corectă
a Curriculumului Naţional la clasă;
 Profesorii au documente de
planificare, bine întocmite, în
concordanţă cu curriculum-ul naţional
şi resursele disponibile
 Programe pentru C.D.L.-uri
elaborate în concordanţă cu PLAI si
PRAI actualizate și cu nevoile
identificate pe piața muncii
 Realizarea adaptarii curriculumului
învățământului de masă pentru
învățământul special profesional la
toate disciplinele și modulele
 Evaluarea se realizează formativ şi
sumativ prin metode alternative în
majoritatea cazurilor
 Utilizarea de auxiliare curriculare
în scopul sporirii randamentului
învăţării de către majoritatea cadrelor
didactice
 Profesorii urmăresc latura aplicativă
a învăţării
 Evaluările prin examenele de
certificare a competențelor fac dovada
unei pregătiri corespunzătoare
cerinţelor S.P.P
 Utilizarea unei game variate de
strategii de predare şi învăţare pentru a
răspunde stilurilor de învăţare
individuale, abilităţilor, precum şi
pentru a motiva fiecare elev

PUNCTE SLABE
Adaptarea curriculumului
învățământului de masă
pentru învățământul special
este dificilă.

OPORTUNITĂȚI
Colaborare cu ISJ,
CCD, CJRAE pe
probleme de
curriculum

Lipsa materialelor
didactice auxiliare pentru
învățământul special
profesional.
Număr redus de PIP-uri și
instrumente de lucru

Oradea, judeţul Bihor, str. Ghe. Bariţiu, nr.9 tel: 0259/431459
Adresa e – mail: licspec1oradea@yahoo.com

AMENINȚĂRI
Instabilitatea politicilor
educaţionale;
Planul cadru nu permite
dezvoltarea de CDS
interdisciplinare.
Curriculumul scolar foarte
incarcat care nu permite
recuperarea în timp util a
lacunelor din clasele anterioare.
Necorelarea programelor de
învățământ special gimnazial cu
programele din învățământul
profesional
Lipsa programelor școlare
pentru învățământ special
profesional
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RESURSE
UMANE

RESURSE
MATERIALE ȘI
FINANCIARE

RELAȚII
COMUNITARE

 personal didactic calificat 100%;
 pregătire metodică şi de
specialitate a cadrelor didactice
 profesori cu gradaţie de merit
 toți profesorii au competenţe TIC
 deschiderea elevilor pentru
participarea la activităţi extracurriculare

 lipsa unei culturi
organizaţionale unitare
datorat fuziunii
Conservatorismul şi
rezistenţa la schimbare a
unor cadre didactice
privind aspecte cum sunt:
centrarea pe nevoile
elevilor, modernizarea
lecţiilor, informatizarea
învăţământului
Număr mare de elevi cu
situație școlară neîncheiată
 Dificultăți în obținerea
coeziunii grupurilor de
elevi datorită specificului
deficiențelor acestora și a
fuziunii.
Resursele extrabugetare
insuficiente
Lipsa sistemului de
suraveghere în celelalte
cladiri ale școlii
Condițiile de acces a
persoanelor cu dizabilități
locomotorii

Acces la internet prin cablu si Wi-Fi
într-o cladire și în internat.
Videoproiectoare, dotarea cu
echipamente de calcul pentru
desfăsurarea orelor de TIC,
Sistem de supraveghere a scolii pentru
asigurarea protecţiei elevilor într-o
cladire și în internat.
Cabinete școlare și ateliere dotate.
Deschidere spre valorificarea la maxim
a tuturor dotărilor existente și a
spațiilor existente.
Spații funcționale dotate corespunzător
Autorizații pentru spațiile din prezent
Mobilier școlar suficient
Realizare parțială de mobilier, lucrări
de reparații și întreținere la orele de ip
 Stabilitatea ofertei extracurriculare, Număr redus de proiecte cu
finanțare externă
fundamentată pe nevoi identificate la

 Starea materială precară a
sistemului, lipsa de fonduri şi
motivare în dezvoltarea personal
 Supraîncărcarea cadrelor
didactice cu sarcini şi activităţi
care nu sunt remunerate

Varietatea
cursurilor de
formare și
perfecționare
organizate de
diferite instituții

 Scăderea natalităţii
 Lipsa motivaţiei pentru
continuarea studiilor

Posibilitatea
obținerii
de
finanțare
prin
proiecte
şi
programe
cu
atragere de fonduri
nerambursabile;
Posibilitatea
de
închiriere a unor
spații

Lipsa prevederilor legale
explicite pentru agenţii
economici implicaţi în procesul
de educaţie si în special în cel de
pregătire practică.

Sponsorizări

Parteneriate
instituții

cu Reticiența partenerilor externi
ale Legislație nouă în domeniul
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nivelul elevilor;
 Organizarea de activităţi
extracurriculare destinate completării
educației şi formării profesionale a
elevilor;
 Existența unui nucleu de cadre
didactice cu experiență în accesarea de
proiecte europene
 Desfașurarea
unor
activități
extracurriculare atractive și eficiente și
popularizarea lor în presa locală;
 Derularea unui număr mare de
proiecte educaţionale (Poliţie,
Jandarmerie, Centrul de prevenire a
delincvenței juvenile, Evaluare şi
Consiliere Antidrog, Direcţia de
Sănătate Publică, Biblioteca
judeţeană);

Dificultăți ale unor cadre
didactice în scrierea
proiectelor cu finanțare
externă

autorităților locale proiectelor europene
și
cu
agenții
economici;
Interes şi sprijin
din partea
comunităţii locale
pentru
îmbunătăţirea
condiţiilor
educaţionale.
Existența cursurilor
de formare

II. 4. Rezumat al aspectelor principale

Domeniu

Obiective

CURRICULUM

Accenturea laturii
aplicative a procesului
instructiv ‐educativ;
Dezvoltarea abilităţilor
generale şi specifice de
predare‐învăţare.
Corelarea pregătirii
profesionale a
absolvenţilor cu cerinţele
pieţei muncii
Diversificarea ofertei

Strategia
1.1 instituirea unui mecanism şi a unei practici de
coordonare a activităţii de proiectare, realizare şi
evaluare la nivel disciplinar, interdisciplinar şi
transcurricular
1.2. instituirea unui mecanism de cointeresare şi de
cooptare a partenerilor educaţionali în design-ul şi
implementarea ofertei educaţionale
1.3 constituirea organismelor interne, a procedurilor şi
instrumentelor de evaluare continuă şi îmbunătăţire a
calităţii
1.4. orientarea CDŞ către elev și orientarea CDL către

Ținte
Creșterea a gradului de
integrare socială şi inserție
profesională a elevilor- 60%
Înființarea atelierelor protejate.
Realizarea planului de
scolarizare.
Creşterea caracterului activ participativ al procesului
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şcolii în concordanță cu
grupul țintă şi cerinţele
pieţii muncii.

RESURSE
UMANE

RESURSE
MATERIALE ȘI
FINANCIARE

RELAȚII
COMUNITARE

Formarea elevilor în
spiritul valorilor moral
civice
Dezvoltarea toleranţei şi a
relaţiilor interculturale;
Dezvoltarea resurselor
umane în domeniul
educației în funcţie de
nevoile identificate

Dezvoltarea bazei
materiale
Asigurarea resurselor
extrabugetare necesare
diferitelor activități

Formarea abilităţilor
necesare pentru creşterea
eficienţei colaborării cu

elev și mediu economic
1.5. -corelarea obiectivelor generale ale şcolii cu
obiectivele catedrelor metodice şi comisiilor de
specialitate, asigurarea unui grad mai ridicat de coeziune
conceptuală şi practică la nivelul tuturor activităţilor
şcolii
1.6. integrarea noilor tehnologii în activitatea de predare
învăţare- evaluare
2.1. stimularea interesului cadrelor didactice pentru
formare continuă, transformarea şcolii într-un centru de
autoformare
2.2. sprijinirea procesului de predare-învăţare prin
activităţi extracurriculare
2.3. valorificarea eficientă a experienţei dobândite,
inclusive prin împărtăşirea acesteia
2.4. perfecţionarea cadrelor didactice pentru dobândirea
de competenţe în eleborarea şi gestionarea proiectelor
2.5. stimularea interesului cadrelor didactice pentru
2..6.participarea profesorilor la activităţile comune –
aniversări, serbări, zilele şcolii, spectacole, etc – factor
de coeziune a colectivului
3.1. modernizarea bazei materiale în concordanţă cu
normele ergonomice şi ale educaţiei intelectuale şi
estetice
3.2. stabilirea tuturor procedurilor necesare pentru
siguranţa elevilor şi angajaţilor şcolii
3.3. Identificarea si atragerea resurselor extrabugetare
necesare sprijinirii elevilor și a diferitor activități
suplimentare necesare lor

4.1. iniţierea şi dezvoltarea de proiecte care să atragă
fonduri şi alocarea transparentă a acestora conform cu
obiectivele şi priorităţile stabilite la nivel de şcoală

educațional.
Îmbunătățirea rezultatelor
școlare.

Fiecare cadru didactic
acumulează minim 60 credite
transferabile.
Deplasarea centrului de
greutate la nivelul şcolii în
ceea ce priveşte modul de
organizare a formării continue.
Construirea unui mediu
educaţional prietenos, deschis,
favorabil manifestării
creativităţii şi originalităţii
Existenţa în şcoală a tuturor
condiţiilor necesare asigurării
calităţii procesului instructiv
educativ
Iniţierea şi dezvoltarea de
proiecte/ contracte care să
atragă
fonduri şi alocarea transparentă
a acestora conform cu
obiectivele şi priorităţile
stabilite la nivel de şcoală
Activități cu impact la nivelul
comunității
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comunitatea locală;
Atragerea unor agenţi
economici și ONG –uri în
relaţii de parteneriat, în
vederea sprijinirii
învăţământului din școala
noastră.
Creşterea gradului de
implicare a comunităţii
locale în viaţa şcolii
Realizarea de proiecte și
parteneriate la nivel
european

4.2.
iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din
județ, din ţară şi din Europa

4.3. orientarea activitatii educative catre învatarea
bazată pe proiecte şi către formarea competenţelor
necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi
4.4.participarea părinţiilor la proiectarea, desfăşurarea şi
evaluarea activităţilor şcolare
4.5.promovarea imaginii şcolii în comunitate

Promovarea imaginii școii
Implicarea unui număr mai
mare de cadre didactice în
scrierea și implementarea
proiectelor europene.
Creșterea numărului de elevi și
profesori antrenați în mobilități

PARTEA III - Planul operational
III.1.Priorităţi
PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
PRIORITATEA 2: Asigurarea şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ
PRIORITATEA 3: Formarea continuă a personalului în context European
PRIORITATEA 4: Educația prin activități extra-curriculare
PRIORITATEA 5: Asigurarea unei infrastructuri materiale modern
PRIORITATEA 6: Creșterea autonomiei financiare prin dezvoltarea resurselor extrabugetare
PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală și comunitatea locală
PRIORITATEA 8: Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin participarea la proiecte și programe europene.
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III. 2 PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2017-2018
CURRICULUM
PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
OBIECTIVE:
 Corelarea pregătirii elevilor cu cerințele pieței muncii și cu nevoile și posibilitățile lor;
 Elaborarea realistă a planului de şcolarizare conform cerinţelor pieţei muncii;
ȚINTE:
 Creșterea gradului de integrare socială și inserție profesională a absolvenților; - 40%
 Realizarea integrală a planului de şcolarizare;
CONTEXT
Piața muncii cunoaște un proces lent dar ascendent de revigorare după criza economică (2009 – 2013) fiind într-o continuă schimbare sub
influența unor factori cu acțiune contradictorie. Scăderea populației, revigorarea economiei, creșterea migrației forței de muncă calificate se
impun atenției alături de dinamica deosebită a municipiului Oradea și efectele benefice ale restructurării asupra punerii în valoare a
potențialului județului în elaborarea unei oferte educaționale bine fundamentate.
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate (măsurabile)
Data până
Persoana/
Sursa de
atingerea
la care vor
persoanele
Parteneri
Finanţare
obiectivelor
fi
responsabile
finalizate
Analiza nevoilor
Elaborarea unei oferte școlare realistă
12.2017
Conducerea școlii, Agenții
Autofinanțare
educaţionale din
adaptată cerințelor mediului economic
Personalul
economici,
perspectiva beneficiarilor
și preferințelor educabililor.
didactic
Consiliul
serviciilor educaționale
Responsabilul
județean,
(elevi, părinți, comunitatea
ariei curriculare
A.J.O.F.M., I.S.J.
locală).
Tehnologii
Bihor,Conduceril
e școlilor din
Oradea și județ.
Corelarea curriculum-ului Revizuirea CDL –urilor și a CDȘ04.2018
Director adjunct
Agenţi economici Autofinanțare
cu nevoile partenerilor
urilor
Personalul
I.S.J. Bihor
economici locali și de
Realizarea unui CDL care reflectă
didactic
dezvoltare ale elevilor
nevoile mediului economic.
Avizarea CDL , CDȘ de către
I.S.J.Bihor.
Studiul pieţei forţei de
Cunoaşterea de către elevi a
07.2018
Diriginţi,profesorii Agenţi economici, Autofinanțare
muncă şi informarea
dimensiunii și structurii ofertei de
de specialitate,
A.J.O.F.M.
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elevilor.

muncă.

asistent social

Participarea ca observatori
la târgurile ofertelor de
muncă.

Crearea unei viziuni optimist-realiste
05.2018
cu privire la integrarea pe piața muncii
după finalizarea cursurilor.
Dobândirea de către elevi a abilităților
care să le permită studierea, înțelegerea
și accesarea diferitelor instrumente și
tehnici de promovare a ofertelor de
muncă.
Creşterea numărului de absolvenţi de
07.2018
gimnaziu cuprinși în învățământul
profesional.
Creșterea numărului absolvenților care
se integrează cu succes pe piața muncii
în perioada imediat următoare
terminării liceului.

Diriginţi,
profesorii de
specialitate,
asistent social

Agenţi economici, Autofinanțare
A.J.O.F.M

Conducerea şcolii,
CEAC, întregul
personal didactic
și didactic
auxiliar, diriginții,
Asistent social

Autofinanțare

Monitorizarea modului în
care se realizează
integrarea socială și
profesională a
absolvenților.
Studiul pieței în vederea
înființări atelierelor
protejate pentru elevii cu
deficenţă mintală severă,
profundă şi asociată

Realizarea unei baze de date cu privire
la inserţia socială și profesională a
absolvenţilor.

Sem. I.
2017/18

Diriginţii fostelor
clase terminale.
Asistent social

Instituțiile de
învățământ
preuniversitar
Agenții
economici.
A.J.O.F.M.
ONG –uri în
domeniu.
Absolvenții și
familiile acestora.

Demararea procesului de înființare a
atelierelor protejate

07.2018

Director
Director adjunct

Buget

Identificarea grupelor cu
risc maxim in privinta
abandonului scolar

Se cunosc grupurile cu risc maxim şi
se poate interveni pentru prevenirea
abandonului şcolar

2017 2018

As. Social
Diriginţi

ISJ Bihor
CJRAE
Agenții
economici.
A.J.O.F.M.
CJ Bihor
Primării,
Asistenții sociali
din sate

Îmbunătățirea calității și
eficienței educației și
formării profesionale.

Autofinanțare
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PRIORITATEA 2: Asigurarea şi creşterea calităţii procesului instructiv-educativ
OBIECTIVE:
1. Centrarea procesului instructiv pe învățare și evaluarea formativă a rezultatelor învățării.
2. Valorificarea activităților de predare-învățare
ȚINTA:
 Creşterea caracterului activ - participativ al procesului educațional;
 Creșterea numărului de atestate profesionale/competențe obținute de elevi pe parcursul anului școlar și cu prilejul examenelor de
final de ciclu.
CONTEXT
”Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din Romania din perspectiva unor indicatori statistici” pune în evidență nevoia asigurării și
creșterii calității procesului instructiv educativ pentru realizarea indicatorilor calitativi și apropierea de mediile europene. Conform OECD
(PISA 2006, 2009, 2012 ”România se află printre țările cu scorurile cele mai slabe din UE înregistrate de elevii de 15 ani la competențele de
scris și lectură, matematică și științe. În acest context școala românească trebuie să facă eforturi semnificative pentru îmbunătățirea calității
educației pentru a reduce decalajele actuale…”
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate (măsurabile) Data până la Persoana/
Sursa de
atingerea obiectivelor
care vor fi
persoanele
Parteneri
Finanţare
finalizate
responsabile
Informarea permanentă a
Şedinţe de informare organizate
Director
ISJ Bihor,
Fonduri
personalului didactic privind
lunar.
Responsabili
Lunar
CCD Bihor,
bugetare/
noutățile în domeniu (reformă, Afişarea noutăţilor apărute.
CM
extrabugetare
curriculum national etc)
Baza de date cu noutăţile în domeniu.
Adaptarea programelor la
Tabele de corelare a programelor
Oct. 2017
Responsabili
Prof. din
Autofinanțar
cerinţele educaţionale specifice pentru învățământul profesional.
CM
alte scoli
e
ale elevilor
Existența la nivelul fiecărei comisii
Iunie 2018
Cons.
spec.
metodice a cel puțin unui ghid al
Curriculum
profesorului în concordanță cu
Cadre didactice
programa adaptată și a unui caiet de
Profesor
lucru al elevului.
psihopedagog
Existența PIP-urilor
Permanent
Asigurarea permanentă a unei
Eficientizarea comunicării profesor - 2017 - 2018
Director
Părinți
Autofinanțar
comunicări eficiente între
elev – părinte
adjunct
e
profesori, elevi şi părinţi,
Creşterea calităţii lecţiilor
Personalul
urmărindu-se constant
didactic
progresul şcolar, diagnosticarea
As. social
învăţării
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Asigurarea resurselor necesare
pentru aplicarea de strategii
activ participative

Proiectarea şi desfăşurarea
lecţiilor prin respectarea
principiilor didactice şi
promovarea învăţării centrate
pe elev
Formarea competențelor
antreprenoriale, de comunicare
și digitale.

Utilizarea concluziilor oferite
de rezultatele evaluării de
progres şi finale, la aplicarea
unor măsuri de îmbunătăţire a
calităţii procesului de
învăţământ;

Continuarea eforturilor de dotare a
școlii cu echipamente IT.
Achiziționarea de licențe și softuri
educaționale.
Crearea de instrumente care să
permită evaluarea formativă a
efectelor învățării prin implicarea
tuturor celor implicați în procesul
instructiv educativ.
Utilizarea metodelor și strategiilor
moderne, active de învățare la orele
de curs și instruire practică (2/3 din
nr. total de ore)

Permanent

Director adj.
Contabilul șef,

I.S.J. Bihor,
partenerii
economici

Resurse
bugetare,
Sponsorizări.

Permanent

Conducerea,
CEAC,
personalul
didactic,

I.S.J. Bihor,
CCD

Resurse proprii

06.2018

Responsabili
Comisii
metodice

ISJ Bihor,
CCD Bihor,

Resurse proprii

Creșterea numărului de elevi
Semestru II
implicați în activități ce contribuie la 2018.
dezvoltarea competențelor
antreprenoriale, de comunicare și I.T.

Conducerea,
responsabilii
ariilor
curriculare.

ITM,
AJOFM,

Participarea la competiții și târguri

Semestrul II
2018.

AJOFM,
Special
Olympics

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare
Programe de recuperare

Semestrial

Conducerea,
responsabilii
ariilor
curriculare,
profesorii
coordonatori.
Toate cadrele
didactice

elevi
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RESURSE UMANE
PRIORITATEA 3: Formarea continuă a personalului didactic în context european
OBIECTIVE:
Perfecționarea și dezvoltarea resurselor umane în domeniul educației.
ȚINTE:
 Creșterea expertizei psiho-pedagogice a personalului didactic;
 Creșterea profesionalismului personalului didactic-auxiliar și nedidactic..
CONTEXT:
Decalajele existente între România și celelalte țări membre ale U.E. în domeniul educației și nevoia diminuării lor impune acordarea unei atenții
sporite formării continue a personalului didactic în context european. Schimbările profunde apărute la nivelul nevoilor educaționale ale
educabililor, nevoia utilizării în procesul de predare-învățare a metode noi interactive cu valorificarea tehnologiilor IT&C, transferul accentului
pe învățare și evaluarea formativă a rezultatelor acesteia impun formarea continuă a personalului didactic ca o prioritate a oricărui program de
reformă a educației.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de
obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
Finanţare
finalizate
responsabile
Identificarea nevoilor de formare a
Inscrierea fiecarui
11.2017
Resp.
CCD, ISJ BH
personalului didactic pe baza
profesor la cel putin un
Perfecţionare,
DPPPD
rezultatelor de la inspecţii, examene curs de perfectionare și la
responsabilii de
de titularizare şi grade
examenele de obținere a
arii curriculare
didactice;
gradelor didactice la
termen
Participarea profesorilor la
Creșterea calității
Permanent
Conducerea
I.S.J. Bihor,
Surse bugetare,
programe formale, non formale și
activităților de formare la
şcolii,
C.C.D. Bihor,
autofinanțare, resurse
informale de formare continuă.
nivelul cercurilor
responsabilii de Instituțiile de
atrase de la parteneri.
pedagogice, consiliului
arii curriculare, învățământ
profesoral, ariilor
întregul corp
superior, ONG –
curriculare sau catedrelor.
profesoral
uri, parteneri
Creșterea expertizei
economici.
cadrelor didactice prin
promovarea gradelor
didactice și accesarea
unor programe
postuniversitare
Creșterea numărului
cadrelor didactice ce
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urmează cursuri de
management educațional
și scriere de proiecte.
Participarea la conferințe
și seminarii naționale și
internaționale.
Stimularea contextelor
informale de dezbatere a
problemelor legate de
calitatea învățării.
Monitorizarea perfecționării
Bază de date actualizată
07.2018
obligatorii
Toate cadrele didactice să
îndeplinesc cerința de 90
de credite obligatorii/5
ani
Participarea personalului didactic –
Creșterea
Permanent
auxiliar și nedidactic la programe
profesionalismului în
de formare continuă.
activitatea de susținere a
procesului instructiv
educativ.
Realizarea unei
comunicări eficiente cu
partenerii școlii.
Utilizarea eficientă a
tehnologiilor moderne
IT&C.
Asigurarea bunei
funcționări a întregii
infrastructuri școlare.
PRIORITATEA 4: Educația prin activități extracurriculare
OBIECTIVE:
1. Educația elevilor în spiritul valorilor moral-civice, ca cetățeni europeni.
2. Diversificarea activităților culturale cu impact asupra culturii organizației.

Responsabilul
cu
perfecționarea

I.S.J. Bihor,

Buget
Surse proprii

Conducerea
şcolii
Responsabilii
de
compartimente.

I.S.J. Bihor,
partenerii
economici, alte
instituții.

Buget, autofinanțare.

ȚINTA:
 Înțelegerea și valorificarea diversității și unității culturale naționale și europene.
 Creșterea cu 30% a numărului și diversității programelor și acțiunilor cultural-educative.
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CONTEXT
Procesul de integrare europeană a României a cunoscut o nouă dimensiune odată cu intrarea în cel de-al doilea deceniu al secolului XXI. Idea de
cetățenie europeană presupune asumarea și promovarea sentimentului de apartenență la această construcție economică, politică socială și
culturală care este U.E. In acest sens ansamblul activităților extra-curriculare poate juca un rol important. Dezvoltarea și diversificarea
programelor și acțiunile culturale din școli trebuie conducă la crearea unei culturi organizaționale în această cheie a dezvoltării sentimentului
apartenenței europene.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de
obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
Finanţare
finalizate
responsabile
Realizarea unei proiectări a activităților
extracurriculare, formale și informale
care să pună accentul pe creșterea
ponderii tematicilor ce vizează
promovarea diversității

Diversificarea activităților culturale cu
impact asupra culturii organizaționale
prin intermediul programului desfășurat
în internatul școlar

Ponderea tematicii ce
10.2017
vizează promovarea
diversității
în
programul
”Școala
altfel”.

Consilierul
I.S.J. Bihor,
educativ,
instituții
diriginții,
culturale și de
întregul
corp învățământ din
profesoral
Municipiul
Oradea și județ

Marcarea ”Zilei Europei”.

05.2018

Conducerea,
întregul corp
profesoral

Primăria
Municipiului
Oradea, instituții
culturale.

Participarea la manifestări și
concursuri care promovează
și marchează momentele
principale din istoria U.E. și
valorile moral-civice
specifice acesteia.

Permanent

Consilierul
educativ,
diriginții,
profesorii
din
aria curriculară
Om și societate.

I.S.J. Bihor,
Consiliul
județean,
instituții
culturale.

Creșterea numărului
Permanent
activităților extracurriculare
desfășurate în școală în
intervalul orar 14.00 – 17.00
(cercuri tematice,
ansambluri cultural-sportive,
activități de recuperare etc.)
în vederea promovării unui

Conducerea,
pedagogi școlari,
profesori
psihopedagogi,
kinetoterapeuți

I.S. J. Bihor,
instituții
culturale, agenți
economici,
ONG-uri etc.

Resurse
proprii și
resurse
atrase.

Autofinanțare
și
resurse
atrase.
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Consolidarea dimensiunii simbolice a
culturii organizaționale.

Formarea principiilor si conduitei
moral-religioase pentru atenuarea
tendintelor sociale deviante

stil de viață sănătos, a
sentimentului de apartenență
la comunitatea școlii și a
asumării valorilor pe care le
promovează școala.
Festivitățile legate de
deschiderea anului școlar,
absolvire și încheierea
anului școlar.
Acordarea diplomelor de
merit: celei mai bune clase,
cele mai bune rezultate
sportive, concursuri pe
meserii etc. pentru
contribuția adusă la
creșterea prestigiului școlii.
Ziua porților deschise

Scăderea numărului de elevi
cu CES cu comportament
violent, antisocial

09.2017,
06.2018.

Conducerea,
diriginții,
întregul
corp
profesoral.
Conducerea

I.S.J. Bihor, CJ
Bihor, parteneri
economici.

05.2018

Conducerea,
întregul
personal.

Permanent

Diriginţi
Prof religie
pedagogi

I.S.J. Bihor, CJ
Bihor, instituții
culturale,
parteneri
economici.
Alte scoli

06.2018.

părinți, parteneri
economici.

Autofinanțare
și
resurse
atrase de la
parteneri.
Autofinanțare
și
resurse
atrase de la
parteneri.

Autofinanțare
și
resurse
atrase de la
parteneri.
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
PRIORITATEA 5: Asigurarea unei infrastructuri materiale moderne
OBIECTIVE:
 Crearea condițiilor optime pentru desfășurarea întregii activități din școală;
ȚINTE:
 Asigurarea unui mediu sănătos;
 Asigurarea accesului elevilor și personalului la o bază materială modernă.
CONTEXT:
Amenajarea spațiilor necesare bunei funcționări a unității în urma fuzionării celor două unități de învățământ special: 2 laboratoare de
alimentație publică, 2 ateliere de estetică și igienă, un atelier pentru lucrător hotelier, șase săli de clasă noi, amenajarea a două grupuri
sanitare noi, amenajarea unei săli de curs pentru tâmplar universal, eliberarea spațiului deținut de Instituția arhitectului șef și amenajarea a
patru săli de clasă pentru ciclul gimnazial.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de
obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
Finanţare
finalizate
responsabile
Realizarea demersurilor necesare la Deschiderea în bune condiții Septembrie
Direcţiune
CJ
Buget
CJ pentru finalizarea la timp a
a anului școlar
2017
Contabilitate
lucrărilor de reparaţii şi igienizare
Administrator
în vederea deschiderii anului şcolar
Raportarea situaţiilor solicitate de
Există manualele necesare,
Septembrie
Secretariat
ISJ BH
ISJ BH privind pregătirea spaţiilor
spaţiul de învăţământ este
2017
Bibliotecă
de invăţământ pentru începerea
adecvat începerii şcolii –
administrator
anului şcolar, livrarea manualelor
70%.
şcolare
Dotarea spațiilor din unitatea de
Echiparea tuturor sălilor de
Sem I
Conducerea,
CJ Bihor,
Buget,
învățământ
clasă pentru asigurarea
administratorul partenerii
autofinanțare,
funcționării optime
financiar,
economici.
resurse atrase
administratorul
de la
Punerea în funcțiune a
09/2018
de patrimoniu.
partenerii
etajului V din internatul
economici.
școlii.
Dotarea /Utilizarea a două
07/2018
camere în regim de hotel
școală.
Finalizarea echipării sălii de 07/2018
kinetoterapie

42

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA

Dotarea şcolii cu facilităţi care să
asigure accesul în şcoală a elevilor
cu handicap locomotor

Crearea condițiilor pentru
desfășurarea în siguranță a întregii
activități.

Darea în funcțiune a 5
laboratoare tehnologice:
alimentație publică – 2,
estetică și igiena corpului
omenesc – 2, lucrător
hotelier -1,
Lift funcțional
Rampe la fiecare clădire a
școlii
Grup sanitar cu facilități
pentru elevii cu handicap
locomotor

10/2017

07.2018

Director, CA,
administratorul
financiar,
administratorul
de patrimoniu.

CJ Bihor,
partenerii
economici

Buget

Obținerea tuturor
autorizărilor pentru noile
spații.
Continuarea parteneriatelor
legate de furnizarea
serviciilor de consultanță în
domeniul PSI
Externalizarea serviciilor din
domeniul SSM.
Dotarea liceului cu mijloace
moderne de pază și
supraveghere în noile spații
create.

Permanent

Conducerea
şcolii,
administratorul
financiar,
administratorul
de patrimoniu,

CJ BIhor, I.S.J.
Bihor, ISU, ITM,
I.J.P. Bihor,
Poliția
Comunitară,
parteneri
economici
specializați.
, etc.

Buget,
autofinanțare.

Ian 2018
06.2018

PRIORITATEA 6: Creșterea autonomiei financiare prin dezvoltarea resurselor extrabugetare
OBIECTIVE:
 Asigurarea de resurse financiare suplimentare necesare modernizării procesului instructiv educativ;
ȚINTE:
 Creșterea cu 20% a veniturilor financiare proprii și extrabugetare;
CONTEXT:
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Este un fapt cunoscut că actualul model de finanțare al școlilor este departe de a fi mulțumitor în condițiile în care nevoile unui învățământ
modern și eficient sunt în continuă creștere. Dotarea și modernizarea sălilor de clasă, a cabinetelor și laboratoarelor, achiziționarea de
echipamente moderne, licențe și softuri educaționale, externalizarea unor servicii ca PSI și SSM, organizarea unor evenimente și manifestări
care dau contur culturii organizaționale necesită fonduri importante care tot mai mult trebuiesc acoperite din surse extrabugetare.
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de Finanţare
atingerea obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
finalizate
responsabile
Încheierea de parteneriate în
Închirierea sălii de sport,
Permanent/
Conducerea
CJ Bihor
vederea exploatării unor spații
a cantinei și a camerelor
vacanțe
şcolii,
Agenții
din școală
de internat pe perioada
școlare
contabilul șef,
economici.
vacanțelor școlare
administratorul
Contracte de închiriere
de patrimoniu.
Concesionarea unor spații către
agenți economici în vederea
comercializării produselor prin
automate

Montarea unui automat de 01.2018
cafea și ceai într-un corp
de clădire și în sala
profesorală.

Organizarea de evenimente în
vederea strângerii de fonduri.

Fonduri obținute din
organizarea:
Balul bobocilor.
Târguri culinare.
Expoziții cu vânzare
(icoane pe sticlă,
felicitări, mărțișoare etc).
Sumele rezultate în urma
vânzărilor

Organizarea de licitații și
vânzări a obiectelor din listele
de casare aprobate

2017/2018

01.2018

Conducerea
şcolii,
contabilul șef,
administratorul
de patrimoniu.
Conducerea
şcolii,
responsabilii
ariilor
curriculare,
diriginții.

CJ Bihor,
Agenții
economici.

Conducerea
şcolii,
contabilul șef,
administratorul
de patrimoniu.

CJ Bihor,
Persoane
interesate

Parteneri
economici,
ONG-uri,
ERA, LOTUS
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RELAȚII COMUNITARE
PRIORITATEA 7: Dezvoltarea parteneriatului dintre şcoală și comunitatea locală
OBIECTIVE:
 Asigurarea legăturii cu comunitatea locală;
 Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor de parteneriat profesional, social şi cultural;
 Implicarea elevilor în acţiuni de voluntariat.
ȚINTE:
 Reprezentarea eficientă a unităţii şcolare în relaţiile cu comunitatea locală;
 Creșterea numărului de activități cu impact la nivelul comunității locale
CONTEXT:
Tot mai mult instituțiile de învățământ adoptă modele de management sistemice deschise care acordă o atenție deosebită dezvoltării alături
de relațiile formal-ierarhice a celor informale nonierarhice (pe orizontală). În acest context școala noastră se propune ”garanția unui
învățământ tehnologic special de calitate pus în slujba unui oraș modern și prosper.
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de
atingerea obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
Finanţare
finalizate
responsabile
Permanent
Director adj.
Tutorii elevilor
Fonduri extrabugetare
Redimensionarea parteneriatului Implicarea părinţilor în
responsabilul
şcoală - părinte - elev, bazat pe
activităţi extracurriculare:
de proiecte și
spiritul cooperant, deschis
participarea la serbări,
programe
festivități, în rezolvarea
problemelor la nivelul
şcolii
Participarea la alcătuirea
ofertei educaţionale 30%
Colaborarea cu instituțiile
Obținerea autorizațiilor de 03.2018
Conducerea
CJ Bihor, ISJ
Buget
administrației locale în vederea funcționare (ISU, SSM,
școlii.
Bihor, ISU,
asigurării funcționării optime a DSP)
DSP, Agenția
instituției.
Scăderea cu 50% a actelor Permanent
Națională
de violență din școală.
Antidrog,
Combaterea
Poliția
comportamentelor
comunitară, IJP
nesănătoase: fumatul,
Bihor.
consumul de alcool și a
produselor etnobotanice.
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Parteneriatul cu AJOFM.
Dezvoltarea relațiilor cu
celelalte instituții de învățământ
la nivel local, regional și
național.
Legarea tot mai strânsă a ofertei
educaționale de nevoile
mediului de afaceri. Atragerea
acestuia în activitățile de
orientare profesională,
organizarea stagiilor de practică

Promovarea unui mediu și a
unui mod de viață sănătoase.

Parteneriate de colaborare. Permanent
Participări la evenimente
și acțiuni organizate de
instituții de învățământ la
nivel local, regional și
național
Implicarea a cel puțin unui Permanent
partener economic la
fiecare profil, în legarea
teoriei de practică în
demersul formării
competențelor elevilor.
Numărul de contracte și
protocoale de colaborare
în vederea efectuării
stagiilor de practică și
practică comasată.
Implicarea partenerilor
economici în susținerea
materială a școlii.
Elaborarea unui CDL care
să reflecte nevoile
mediului de afaceri.
Eliminarea fumatului din
Permanent
școală și perimetrul
acesteia.
Înalte standarde de igienă.
Limitarea și eliminarea
riscurilor legate de bolile
contagioase.
Funcționarea în condiții
optime a cabinetului
medical.
Monitorizarea stării de
sănătate a personalului
școlii.

Conducerea
școlii,
responsabilii
ariilor
curriculare.
CA
Director
adjunct,
Responsabilul
comisiei
metodice
tehnologii

Conducerea
şcolii, Medicul
și asistentul
medical al
școlii, comisia
de disciplină.

Instituțiile de
învățământ
special și de
masă din
localitate și din
țară.
Agenții
economici, ISJ
Bihor.

Autofinanțare

CJ Bihor,
I.S.J.Bihor,
ISU, DSP,
Medicina
Muncii, Agenţia
Naţională
Antidrog

Buget, resurse proprii.

46

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA

Organizarea de acţiuni de
voluntariat cu caracter caritabil
și promovare a unui
comportament ecologic.

Implicarea a 30 % dintre
elevi in acţiuni de
voluntariat, ecologizare
etc.

Permanent

Diriginţii
Responsabilul
SNAC
(Strategia
națională de
acțiune
comunitară)

Cămine de
bătrâni
Grădiniţe,
Orfelinate,
Biserica, ONGuri.

Surse proprii

PRIORITATEA 8: Dezvoltarea dimensiunii europene a educației prin participarea la proiecte și programe europene.
OBIECTIVE:
 Realizarea de schimburi de experiență cu școlile din Uniunea Europeană;
 Asigurarea de stagii de pregătire practică în țările membre ale U.E.;
ȚINTE:
 Accesarea unui program european;
 Creșterea numărului de elevi și profesori antrenați în mobilități;
 Creșterea și diversificarea numărului de parteneri;
CONTEXT:
Accentuarea procesului de integrare europeană ce caracterizează perioada actuală se manifestă și prin promovarea unei noi abordări în
domeniul educației și formării profesionale continue prin dezvoltarea, mai ales, a programelor europene, contribuind astfel la îmbunătățirea
cooperării la nivel european. Europa 2020 trebuie să pună accentul simultan pe măsurile de reformă care au un efect de creștere pe termen
scurt, precum și pe stabilirea unui model de creștere pe termen mediu. Sistemele de educație și formare trebuie să fie modernizate pentru ași consolida eficiența și calitatea și pentru a le conferi oamenilor abilitățile și competențele de care au nevoie pentru a avea succes pe piața
muncii.
Acţiuni pentru
Rezultate aşteptate
Data până la
Persoana/
Sursa de finanțare
atingerea obiectivelor
(măsurabile)
care vor fi
persoanele
Parteneri
finalizate
responsabile
Realizarea si susţinerea de
Implementarea
Permanent
Aria
AJOFM,
Resurse atrase, fonduri
proiecte
programelor
curriculară
ANPCDEFP
europene.
ERASMUS+ și a
tehnologii,
proiectelor educaționale
responsabilul
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de proiecte și
programe
Scrierea de proiecte

Cel puțin un proiect
eligibil
Mobilități pentru 2
profesori și 10 elevi
Dotarea unor săli de
clasă cu mobilier și
dotări tehnice: laptop,
videoproiector, etc

O7.2018

Conducerea
școlii,
responsabilul
de proiecte și
programe

ANPCDEFP

Fonduri europene.
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III.3. Finanțarea planului
Resursele financiare sunt asigurate de Consiliul judeţean Bihor pentru clasele de învăţământ special.
Alte surse de fonduri sunt:
 Obţinerea de resurse financiare prin activitatea autofinanţată realizată cu elevii în
atelierele şcolare şi resurse extrabugetare din închirieri de spaţii.
 Resurse atrase prin parteneriate cu agenţi economici- contravaloarea practicii şcolare
prestate de elevii noştri şi materiale diverse, pentru lucrări de finisaje, produse, deşeuri
pentru practica în atelierele şcolare.
 Resursele atrase prin parteneriatul cu ONG-uri, sponzorizări de materiale de construcţii,
mobilier, hrană si SDV-uri la ateliere.

PARTEA IV – Consultare, monitorizare și evaluare
IV.1. Consultare
Realizarea P.A.S. a devenit în ultimii ani una din activităţile cele mai complexe ale
managementului şcolar şi educaţional.
Prezentul plan de acţiune al şcolii este rezultatul consultării următoarelor documente: Planul
Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI), Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI),
Planul de acțiune al Liceului Tehnologic „George Barițiu”, Planul de acțiune al Liceului Tehnologic
„Ioan Bococi”disponibile, alte situații statistice, a experienței proprii și a discuțiilor de informare avute
cu personalul unității.
S‐a realizat o bogată documentare privind dezvoltarea economico‐socială zonală, oferta
angajatorilor economici, gradul de ocupare al forţei de muncă, experienţa proprie, dar şi cea externă,
participarea la proiecte şi programe: zonale, naţionale şi europene. Analiza rezultatelor interne s‐a
cumulat şi coroborat cu specificul zonei, cu experienţa partenerilor externi, cu necesitatea asigurării şi
evaluării calităţii în învăţământului preuniversitar.
Au putut fi puse, astfel, în valoare punctele tari şi slabe, oportunităţile şi ameninţările ce decurg
din întregul proces de învăţământși din raportul şcoală – comunitate.
Cu toate că nu sunt prognoze clare pe timp mediu și lung pe plan regional şi local ci doar pe
termen scurt, prezentului proiect PAS e un document flexibil şi adaptabil la cerinţele locale şi
regionale.

Oradea, judeţul Bihor, str. Ghe. Bariţiu, nr.9 tel: 0259/431459
Adresa e – mail: licspec1oradea@yahoo.com
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Elaborarea PAS-ului unității va fi rezultatul muncii în echipă a personalului unității coordonat
de o echipă de elaborare.

IV.2. Monitorizare şi evaluare
Tipul activităţii

Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor de
analiză

Întocmirea seturilor de
date care să sprijine
monitorizarea ţintelor

Directorii, Comisia de
evaluare și
asigurare a calităţii

semestrial

Diagnosticarea
mediului intern.
Identificarea Punctelor
tari şi slabe.
Întocmirea planurilor
manageriale în baza
şi ca urmare a acţiunilor
de monitorizare şi
evaluare.
Monitorizarea
procesului instructiv ‐
educativ
Comunicarea acţiunilor
corective în lumina
rezultatelor obţinute

Directorii,
Consiliul de
administraţie

anual

‐ septembrie
‐ octombrie
‐ februarie,
‐ aprilie
început
şi sfârşit de an şcolar

Directorii,
Şefii de arii curriculare
Şefi comisii metodice
Consilier şcolar
C.E.A.C.
C.E.A.C. /
Consiliul de
administraţie
Consiliul de
administraţie
Comisia de evaluare și
asigurare a
calității
Directorii
C.E.A.C.

semestrial şi
anual

‐ septembrie
‐ februarie
‐ iulie

semestrial

‐ februarie
‐ aprilie
‐ iulie
‐ decembrie
‐ februarie
‐ aprilie

anual

iunie ‐ iulie

dir.
C.E.A.C.

anual

septembrie

Comisia de evaluare și
asigurare a
calității
Directorii

anual

Septembrie‐ octombrie

anual

iunie ‐ iulie

Directorii,
Comisia de evaluare și
asigurare a
calității

anual

Septembrie ‐
octombrie

Analiza informaţiilor
privind progresul
realizat
Stabilirea metodologiei
de evaluare si a
indicatorilor de
evaluare a impactului
asupra comunităţii
Prezentarea generala a
progresului realizat
in atingerea ţintelor
Evaluarea progresului
in atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor
din PAS in urma
evaluării.

semestrial
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