
 

 
Dezbătut și avizat în CP din data de 

Aprobat în CA din data de 11. XI.

 

PLAN
AL LICEULUI 

 
 
 

 
 

 

  

INSPECTORATUL 
 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1  ORADEA

e-mail: licspec1oradea@yahoo.com

Nr. 

în CP din data de 10. XI. 2021 

11. XI. 2021 

PLAN DE ACŢIUNE  
AL LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1

ORADEA 
2021-2025 

 

 

 2021 

MINISTERUL EDUCAŢIEI 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1  ORADEA 
Str. Ghe. Bariţiu nr. 9 
Tel./fax: 0259 431459 

mail: licspec1oradea@yahoo.com 

1 

Nr. 5925/12. 11. 2021 

SPECIAL NR. 1 

 

 



LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA 

Plan de acțiune al școlii Page 2 
 

 
 

 
 
 
 
 

Cuprins 
 
 
 

PARTEA I - Context   3 

I.1 Formularea misiunii și viziunii școlii  3 

I.2 Profilul școlii 3 

I.3 Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anii  școlari precedenți 5 

I.4 Priorități la nivel european și național 11 

I.5 Priorități și obiective regionale și locale 12 

PARTEA II - Analiza nevoilor 13 

II.1 Analiza mediului extern 13 

II.2 Analiza mediului intern 19 

II. 3 Analiza PESTE și SWOT 24 

II. 4 Rezumat al aspectelor principale 27 

PARTEA III - Planul operațional   29 

III.1 Planul operaţional 29 

III.2 Finanțarea planului 36 

PARTEA IV – Consultare, monitorizare și evaluare   36 

IV.1 Consultare   36 

IV.2 Monitorizare şi evaluare 37 

            Bibliografie                                                                                                                     38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA 

Plan de acțiune al școlii Page 3 
 

 

PARTEA I - Context 

 

I.1 Formularea misiunii și viziunii școlii  

 

Misiunea școlii 

Misiunea noastră este de a lucra împreună pentru a construi un mediu sigur și încurajator, 

concentrat pe maximizarea sentimentului de bunăstare și dobândirea de abilități de viață și învățare 

pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale din școala noastră. 

Recunoaștem importanța comunicării și încurajam dialogul, promovăm creșterea și dezvoltarea 

intelectuală, emoțională și socială în cadrul comunității școlare, oferim un cadru sigur, de susținere, astfel 

încât elevii să aibă oportunitatea de a explora și de a-și crea propriile convingeri și valori, de a-și asuma 

riscuri, de a  gândi și de a vorbi pentru ei înșiși. 

 

Viziunea școlii 

Copiii sunt prioritatea, schimbarea e realitatea, colaborarea este strategia! 

   

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 
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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 

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. 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. 

Incepând cu anul școlar 2013-2014 se alipesc acestei unități clase integrate de la Tinca, Salonta și 

Beiuș, unde funcționează clase de învățământ primar și gimnazial. 

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, bursa profesională și alte facilități ce decurg din 

legislația în vigoare. 

 Liceul Tehnologic Special nr. 1 școlarizează elevi pe următoarele nivele: 

• Nivel primar – clase integrate - Salonta, Tinca  

• Nivel gimnazial –  la Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea și clase integrate - Salonta, Tinca și Beiuș 

• Nivel profesional special - Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea  

• Nivel liceal special - Penitenciarul Oradea 

Prin nivelul profesional școala noastră asigură calificări în meseriile:  

 Bucătar 
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 Cofetar – patiser 

 Lucrător hotelier 

 Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic 

 Tâmplar universal 

 Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist 

 Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 

 Zidar – pietrar – tencuitor 

 Horticultor 

 Prin nivelul liceal școala noastră asigură calificarea în meseria - Tâmplar universal 

 

I.3. Analiza rezultatelor și evoluțiilor din anii școlari precedenţi 
 

În anul  şcolar 2018-2019, în şcoala noastră au existat un număr de 46 de clase din care: 32 clase – 

învăţământ profesional special (din care 1 clasă la Penitenciarul Oradea), 1 clasă - învăţământ liceal 

special la Penitenciarul Oradea, 10 clase - învăţământ gimnazial special, 5 clase - învăţământ primar 

special. 

Situaţia şcolară la finele anului şcolar a fost următoarea: 

Din totalul de 490 elevi înscrişi, 436 elevi promovaţi, 39 elevi neîncheiaţi, 8 elevi repetenţi, 1 elev 

decedat şi 6 elevi retraşi. 

Promovabilitatea: 88,97%. 

Numărul total de absenţe este 40175, din care motivate 21306. 

Situaţia statistică la începutul anului şcolar 2019 –2020  reflectă un efectiv de 421 elevi 

organizaţi în 43 clase invatamant special, 28 clase învățămînt profesional, 1 clasă învățământ liceal, 10 

clase învățământ gimnazial, 4 clase învățământ primar. 

În anul școlar 2019-2020,  386 elevi au promovat, iar 35 de elevi au fost declarați repetenți, 

Situația statistica anuală  privind promovabilitatea și frecvența la elevi fiind urmatoarea: 

Nivel de 
Învățământ 

Elevi 
Înscriși 

Elevi 
Promovați 

Promovabilitate 
(%) 

Elevi 
Repetenți 

Total 
Absențe 

Absențe 
motivate 

Primar 37 37 100 0 5332 3008 

Gimnazial 111 106 95,77 5 8111 4391 

Profesional 266 239 89,84 27 16596 9288 

Liceal 7 4 57,14 3   

Total 

elevi/scoala 

421 386 91,68 35 30 039 16 687 
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Situația privind promovabilitatea pe nivele de învățământ - an școlar 2020-2021 

 

În ceea ce priveşte situaţia disciplinară a elevilor, în anul școlar 2020-2021 nu s-au înregistrat 

abateri disciplinare grave. Cele mai multe sunt legate de absenţele nemotivate, care au determinat, pe 

lângă rezultatele slabe la învăţătură şi scăderea notelor la purtare. Pentru descurajarea absenteismului au 

fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor 

regulamentare. Astfel diriginții au păstrat o strânsă legătură cu reprezentanții legali ai elevilor în vederea 

confirmării  motivului pentru care elevul a absentat de la școală. De asemenea părinții au fost informați 

permanent prin intermediul cărților poștale cu privire la situația disciplinară a elevilor. Cu toate acestea, 

numărul total şi normat de absenţe (pe elev) înregistrate a fost în continuare ridicat.  

      Absenteismul ridicat –fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, 

este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ şi mai putin de factori de natură internă. 

Astfel, un inventar minimal a acestor factori ar include: 

a. Copii din familii monoparentale (situaţie întâlnită la aproximativ 20% dintre elevi) 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes pentru 

studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară (aproximativ 50% dintre 

elevi) 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală este 

justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

  Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă 

aflaţi sub controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile 

întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe 

interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi 

seriozitate în aplicarea regulamentelor şcolare. 

Clasă/Nivel de școlarizare Număr total de 

absențe 

Număr abențe 

motivate 

Număr absențe 

nemotivate 

a IX-a înv. prof.sp. 4958 1536 3422 
a X-a înv. prof.sp. 2247 679 1568 
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a XI-a înv. prof.sp. 
a XII-a înv. prof.sp. 

Total înv.profesional 
special 

Înv.gimnazial Oradea 
Înv.primar Salonta 
Înv. gimnazial Salonta 
Înv. primar Tinca 
Înv. gimnazial Tinca 
Clase integrate Beiuș 
Înv.Liceal Oradea                 

Total abs./școală 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 1 ORADEA 

1897 546 1351

2335 1696 639
Total înv.profesional 

11437 4457 6980

1908 1046 862
3172 1252 1920
2600 926 1674
180 180 

1423 672 751
288 240 48

Înv.Liceal Oradea                 371 
277 94

21379 9050 12329
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Activităţi extracurriculare derulate în cadrul unității de învățământ 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, 

activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi și cadre didactice. 

Îndrumarea și informarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi 

integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi 

a şedinţelor cu părinţii.  În permanență pe parcursul derulării activităților s-a avut în vedere  promovarea 

voluntariatului  în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, integrarea elevilor cu 

C.E.S. și implicarea familiei în activitățile extrașcolare chiar și în mediul online pentru o socializare și 

comunicare cât mai constructivă și benefică pentru elevii noștrii. Activitățile extrașcolare derulate: 

Nr.
crt 

Denumire activitate propusa Forme de realizare 

1. “Roadele toamnei” Expozitie cu “Cosul bogat al toamnei” 
Colaj, ghicitori, prezentare PPT 
Lampa lui Jack 
Excursie virtuală în lumea poveștilor 

2. Cum ne protejăm sănătatea Educație pentru sănătate  
Prevenirea pandemiilor 
Sănătatea noastră și a celor din jur 

3. Ziua educației Prezentare filmulețe cu activități online 

4. Ziua alimentației Prezentare PPT 

5. Ziua orașului Oradea Prezentare PPT  

6. European Lanuage Day Prezentare PPT 

7. Acultă 15 minute de muzică clasică Accesare link, platforma Zoom 

8. “Lumea basmelor” Educatia prin si pentru cultura 
Sa adopte o atitudine adecvata audierii unui basm 
Sa povesteasca cu cuvinte 8 secvente din basmele audiate 
Excursie virtuală la zoo  
Muzică și film în viața de zi cu zi  

9. Stop violenței în școală 
Stop bullying 
Inspectoratul de Poliție Județean Bihor 
Biroul Siguranță Școlară 

Prezentare filmulețe cu exemple negative din școli 
Cunoașterea normelor de Securitate privind situațiile de 
urgență 
Reducerea riscului de implicare a elevilor  în fapte dre 
natură antisocial 
Preveniea abandonului în mediul școlar 

10. Ziua mondială a Bunăvoinței Prezentare PPT 
11. Ziua mondială a salutului,  Salutul în diverse limbi, prezentare PPT 

12. Ziua toleranței O lecție de viață, prezentare PPT 
13. “Traiasca Romania” Aniversarea Zilei 

Nationale a Romaniei 
Prezentarea unui material PPT  
Expoziție cu lucrările copiilor. 
Implicarea elevilor în activități în care să cunoască datini 
și obiceiuri  

14. Ziua copilului cu dizabilități 
 
 
 

Împreună vom reuși! 
Oameni egali drepturi egale! 
Creativitate la maxim! 
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15. Mosul iubit – Mos Nicolae Poezii pentru Moș Nicolae online 
16. “Vine , vine Mos Craciun” Concert de colinde online 

Să conștientizeze semnificația sărbătorilor Crăciunului 
Să cunoască și să păstreze tradițiile și obiceiurile de iarnă 
Magia sărbătorilor de iarnă 
Sărbătorile de iarnă,  

17. Spectacol în farfurie Preparate de Crăciun 
Tradiții românești în bucătărie 

18. Magia sărbătorilor Magia Crăciunului în coafură și manichiură, online 
  
19. 

Ziua internațională a Solidarității 
Oamenilor 

Prezentare PPT 

20. Lecții de viață-antidrog 
Ministerul afacerilor externe 
Agenția Antidrog, Centrul de 
Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog Bihor 

Prezentare PPT, vizionare filmulețe, discuții libere 
Sensibilizarea tinerilor în ceea ce privește fenomenul 
consumului de droguri, prevenirea și combaterea 
consumului de droguri, lărgirea orizontului de comunicare 
și susținerea tinerilor în lupta cu drogurile 

21. Universul Eminescian  Ziua marelui poet Mihai Eminescu Concurs de poezii 
22. Mica Unire Prezentare PPT  

Hai să dăm mână cu mână 
23. De dragobete iubește românește Confecționare felicitări 

24. Activități antibullying Inspectoratul de 
Poliție Județean Bihor 
Biroul Siguranță Școlară 

Prezentare PPT , filmulețe, discuții libere 
Informarea elevilor asupra bullyingului și conștientizarea 
efectelor acestuia 
Promovarea dialogului și a comunicării între elevi 

25.  Mărțișor Confecționare mărțișoare prin metoda quilling, concurs 
poezii,  primăvara în bucătărie 

26. Ziua Europei Prezentare PPT, Confecționare steaguri 

27.  Apa izvor de viață Prezentare PPT,  Promovarea legăturii dintre om și natură 

28. Ora de net Beneficiile și capcanele internetului 

29. Ziua Pământului Prezentare PPT 

30. Învăț să comunic asertiv Activități de terapie 

31. Te iubesc MAMA Confecționare felicitări și mărțișoare 

32. Încondeere oua de Paște Pictură pe ouă, Promovarea tradițiilor pascale 

33. Ziua copilului Prezentare PPT drepturile și obligațiile copilului, jocuri cu 
mingea în aer liber 

34. Ziua internațională a romilor Prezentare PPT 

35. A sosit vacanța! Serbare de sfârșit de an școlar 
36.  Sărbătorile primăverii  Concurs local de desene,  

37. Săptămâna meseriilor Creșterea numărului de absolvenți de gimnaziu care să 
aleagă liceele tehologice,  

38.  Călătorie virtuală în lumea muzeelor Activitate biblotecă 

39. Noi suntem o familie Activitate biblotecă 
40. Dascăli minunați în literature română Activitate biblotecă 

41. Glorie și recunoștință eroilor neamului Activitate biblotecă 
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Parteneriate: 

 Casa Corpului Didactic, prin participarea profesorilor la diferite cursuri  de perfecționare în cadrul 
diferitelor proiecte 

 Direcția Generală de Protecție a Copilului, 
 Agenția Natională de Ocupare a Forței de Muncă (ANOFM),  
 Agenția Națională Antidrog, 
 Poliția Română 
 Biblioteca Judeteană „Gheorghe Șincai”  
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă  „Orizont” 
 Colegiul Tehnic „Traian Vuia”, Oradea  
 Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” 
 Centrul Școlar de Educație Incluzivă  nr. 2 Sibiu 
 Liceul Tehnologic „Gheorghe Athanasiu”,  Timisoara 
 Centru de educație incluzivă Sighetul Marmației  
 Liceul Teoretic „Nicolae Jiga” Tinca  
 Liceul Tehnologic  nr 1 Salonta.  

 
Parteneriate cu agentii economici 

 SC VINOTERRA SRL 
 SC FLORA SRL 
 SALON COAFURĂ IGIENA 
 I.I.PRALA G MARIUS ADRIAN 
 SC LAURA CONSTRUCT SRL 

PROIECTE derulate în anul școlar 2020-2021sunt: 
Nr. 
Crt. 

Denumirea proiectului/programului Obiectivele proiectului/programului 

1. Proiectul educativ “O școală fără 
violență”, resp. prof. Popovici 
Camelia, Moldovan Iulia 
 

Întelegerea corespondenței dintre comportamentul 
violent și delicvența juvenilă 
Conștientizarea faptului că un comportament indezirabil 
se poate transforma, cu ajutor într-unul pozitiv 
Înțelegerea rolului comunicării în rezolvarea conflictelor 

2. Proiect educativ cultural-artistic 
„Moștenirea culturală a neamului 
românesc” 

Promovarea tradiţiilor în rândul elevilor 
 

3. Proiect de prevenire a consumului de droguri 
şi comportamente dezadaptative sociale, 
„Lecții de viață ” 

Prevenirea consumului de droguri, responsabilizarea 
tinerilor aflaţi în situaţie de risc 

4.  Proiect educativ “ Apa izvor de viață” Promovarea legăturii dintre om și natură 

5. Proiect educative “ 8 martie ziua mamei” Comenorarea persoanelor importante din viața nostră  

6. Proiect național “ ABC-ul emoțiilor”,  Formarea și consolidarea abilităților emoționale, 
abilităților de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor 
negative, abilitatea de a face față presiunilor grupului și 
de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă. 
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I.4 Priorități la nivel european și național 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 aprobată prin hotărârea nr. 877 

din 9 noiembrie 2018, are între obiectivele pentru dezvoltare durabilă, obiectivul 4: educație de calitate.  

Conform acestui obiectiv, accesul și participarea la educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea 

adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un proces premergător intrării pe piața forței de 

muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește generațiile tinere pentru provocările 

viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația, meritocrația, gândirea critică 

constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.  

Strategia se adresează în principal următoarelor domenii: accesul tuturor copiilor la educație timpurie, 

învățământ primar și secundar echitabil și calitativ, care să conducă la rezultate relevante și efi ciente, 

creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale relevante, care să 

faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și antreprenoriatul. Asigură faptul că toți elevii dobândesc 

cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile. 

Țintele 2030, prevăzute în aceată strategie sunt: 

• Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional  

• Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare 

libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii 

opționale 

•  Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru 

promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de 

viață durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-

violenței, aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă  

• Accentuarea rolului, în procesul educational, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre 

o societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și 

pluralismului, despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea 

percepției „celuilalt”, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în 

școli  

• Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la 

folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional  

• Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; 

pregătirea personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe 

piața muncii prin dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri 
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•  Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul 

vieții, sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în 

vederea apropierii României de media performanțelor din statele membre ale UE 

•  Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; 

continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe  

•  Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv 

competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și 

antreprenoriatul  

•  Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor 

• Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca principii și specializare și 

accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în dezvoltarea unei societăți durabile 

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.  

Planul  de măsuri (Capitolul 10) din planul regional de acţiune pentru învăţământ (PRAI) al 

regiunii de dezvoltare nord – vest, 2016-2025 este structurat pe patru priorități si anume: 

PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi ethnic 

O1: Dezvoltarea capacității de proiectare/planificare la nivelul unităților de învățământ 

O2: Dezvoltarea capacității de marketing la nivelul unităților de învățământ 

 

PRIORITATEA 2 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale din regiune la cerinţele pieţei muncii. 

O3 Adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii si a mediului economic de afaceri   

O4: Creșterea rolului unitațilot ÎPT  în furnizarea calificarilor pentru adulți 

 

PRIORITATEA 3 : Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de 

șanse 

O5: Cresterea calitatii procesului educational prin utilizarea preponderenta a  metodelor active de 

predare-învatare 

O6: Modernizarea infrastructurilor și a dotarilor cu echipamente didactice  

O7: Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în 

învațamântul dual în regiunea Nord-Vest  

O8: Eficientizarea parteneriatelor  între  învațamântul superior și  învațamântul profesional și tehnic  

 

PRIORITATEA 4 : Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi  
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O9: Creșterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT 

Iar planul de măsuri conform PLAI al județului BIHOR, 2020-2025 este stucturat pe trei prioritati 

si anume: 

PRIORITATEA 1: Creşterea relevanţei ofertei învăţământului profesional şi tehnic din județ pentru 

piaţa muncii 

Obiectivul 1.1 : Identificarea nevoilor de calificare  

Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de calificare identificate  

Obiectivul 1.3: Creșterea gradului de adecvare a competențelor absolvenților IPT la nevoile pieței muncii 

 

PRIORITATEA 2 : Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în IPT 

Obiectivul 2.1: Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învațamânt 

pentru tineri cu accent pe cei din grupuri  vulnerabile 

Obiectivul 2.2: Îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră 

 

PRIORITATEA 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 3.1: Construcția/consolidarea/reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii de formare 

profesională  

Obiectivul 3.2 : Dotarea cu mijloace didactice și echipamente a infrastructurii de formare profesională 

inițială 

 

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. 

Populaţia totală a judeţului Bihor este de 616.029 persoane, în scădere cu 2,38 % faţă de populaţia 

judeţului de acum 25 ani. 

Din totalul populaţiei judeţului Bihor, 51,11% se găseşte în mediul rezidenţial urban – în număr 

de 314.420 persoane - iar 48,89% se găseşte în mediul rezidenţial rural, adică 301.304 persoane. 

Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şcolară este în judeţul Bihor următoarea:  

Grupa de vârstă 2016 % 2020 % 

0-14 ani 15,28 14,18 

15-24 ani 14,16 14,10 
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Din analiza demografică la nivelul regiunii reiese că durata medie a vietii a crescut pe ansamblul 

regiunii NV cu 2,9 ani în perioada 1995-2020. În aceeasi perioada, cea mai semnificativă creștere e de 

3,24 ani în judetul Bihor, iar cea mai neînsemnata de 2,28 ani în judetul Bistrita Nasaud.   

În anul 2020, judetul cu cea mai mică durată medie a vieții este Satu Mare (70,46 ani), la polul 

opus situându-se județul Cluj, cu cea mai mare durata medie a vieții (74,61 ani). Durata medie a vieții în 

2018 este în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest de 73,3 ani (69,88 pentru bărbați și 76,12 pentru femei), 

mai mică decât media națională de 73,43 ani (69,68 – la bărbați,  respectiv 77,09 – la femei).   
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Principalul factor care a determinat scăderea populației este sporul natural tot mai mic. Scăderea 

demografică din ultimul deceniu a afectat cu preponderență așezările situate la mare distanță de căile de 

comunicație și de principalele centre polarizatoare, precum și cele a căror creștere demografică a fost 

influențată și de volumul și calitatea fluxurilor migraționale.   

Din punct de vedere al dinamicii sporului natural, cele mai semnificative mutații s-au înregistrat 

în județele Cluj și Bihor. Sporul natural negativ are drept efect, pe de o parte, schimbarea ponderilor între 

diferite contingente de vârsta și pe de alta parte, un fenomen general de îmbătrânire a populației Regiunii 

de Nord-Vest precum și a județului Bihor.  

Declinul demografic general va continua, în mod accentuat pentru populația tânără. De aici, 

nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiții 

corespunzătoare în capitalul uman.  

Din analiza grupelor de vârsta ale populației, relevante pentru învațamântul profesional și tehnic 

(grupele: 10-14 ani, 15-19 ani, 20-24 ani), în perioada 2008-2019, situația se prezinta astfel:  

• Grupa 10-14 ani înregistrează o scădere la nivelul regiunii de -2,8%. 

•  Întreaga Regiune Nord-Vest  înregistrează o scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 

15-19 ani, (-23,50%).  

• La nivelul grupei de vârstă 20-24 de ani scăderea înregistrată în perioada 2008-2019 a fost de (-

30,5%) la nivelul regiunii.  

Fenomenul de îmbatrânire demografica (populația în vârsta de peste 65 de ani va reprezenta 29,2% 

pâna în 2060, din populația totala a regiunii) conduce la: nevoi sporite de  personal calificat – asistență 

socială și medicală; nevoi educaționale specifice (educație non-formală).   

Sistemul de educație și formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice vizând: 

oferta de pregatire adecvată și asigurarea condițiilor de învățare în unitățile de învățământ din mediul 

rural, pentru a atrage elevii să ramână cât mai aproape de domiciliu; educație în sprijinul conservării și 

valorizării patrimoniului cultural specific și resurselor naturale din mediul rural; îmbunătățirea condițiilor 

de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzatoare a atelierelor și laboratoarelor unde se realizează 

pregatire de specialitate. 

Populația urbană la nivel județean este preponderent feminină (51,77%), la fel și în mediul rural. 

Ponderea semnificativă a populației feminine reclamă urmatoarele activitați: din partea ofertei de 

pregatire - calificările dorite de populația feminină; programe de sprijin (facilități) pentru participarea la 

educație (ex. pentru mamele care participa la cursuri de formare continuă: îngrijirea copiilor în cadrul 

școlii pe parcursul orelor de curs).  

Sistemul de educație și formare profesională este chemat să contribuie prin măsuri specifice 

vizând: oferta de pregătire adecvată și asigurarea condițiilor de învătare în unitațile de învatamânt din 

mediul rural, pentru a atrage elevii să ramână cât mai aproape de domiciliu; educație în sprijinul 
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conservării și valorizării patrimoniului cultural specific și resurselor naturale din mediul rural; 

îmbunătățirea condițiilor de studiu în mediul rural prin dotarea corespunzatoare a atelierelor si 

laboratoarelor unde se realizează pregatire de specialitate.  

Distribuția populației dupa etnie arată că ponderea populației de etnie română este majoritară în 

toate județele regiunii , fiind de 74,9% din totalul regiunii și de aprox. 65% la nivelul județului Bihor. 

În ceea ce privește nivelul de educație, ca unul din principalii indicatori de incluziune socială, 

conform studiului realizat în cadrul proiectului EU Inclusive, 25% dintre adulții romi de peste 16 ani 

declară că nu știu să scrie și să citească, femeile fiind mai afectate în acest sens. Grupa de vârstă cu cele 

mai multe persoane care declară că nu stiu să scrie și să citească sunt cei între 25 si 34 de ani, urmați de 

grupa de vârsta 35-44 de ani, deci cei care ar trebui să fie cei mai activi pe piața muncii.  

Diversitatea etnică prezentă în regiunea Nord-Vest și în județul Bihor, recomandă o serie de 

măsuri, cum ar fi: educație multiculturală; soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și a 

varietății opțiunilor; programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate. 

Grupa de vârstă cea mai numeroasă care a emigrat, la nivelul regiunii și județului este cea 

cuprinsă între 25-64 de ani. 

Conform datelor Eurostat, ponderea populației totale aflate în risc de sărăcie și excluziune socială 

este în scadere în Regiunea Nord-Vest și sub media națională. Rămâne ridicată ponderea populației aflată 

în situație de sărăcie (materială) severă, prin comparație cu valoarea indicatorului la nivel european. 

Aproximativ 24% din totalul populației regiunii se confruntă cu acest risc în 2011, față de 8% la nivelul 

UE; deși sunt mai puțini decât media pe țară, care este de aproximativ 30%. 

     Evoluția numărului de elevi cuprinși  în învatamânt 

Din datele statistice analizate pentru judetul Bihor, se constată o creștere semnificativă  a 

numărului de elevi din ciclul primar în ultimii ani școlari acest lucru datorându-se în special  prin 

introducerea în sistem a clasei pregatitoare.  

 Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învațamântul gimnazial a evidențiat o scădere 

importantă la nivelul județului Bihor (de la aprox. 26.000 la 22.500 elevi).  Evoluția ponderii elevilor din 

ciclul gimnazial pe sexe  respectă tendința identificată la nivelul ciclului primar, astfel că populația de sex 

masculin reprezintă puțin peste 51% din totalul elevilor de gimnaziu, cea feminina  depășind ușor 48 %. 

Și la nivelul  regiunii  ponderea este ușor crescută în mediul urban (52%), comparativ cu ponderea 

la nivel național de 51%. Pentru județul Bihor procentele sunt apropiate de 50% atât pentru mediul urban 

cât și pentru mediul rural. 

Analiza evoluției  numărului de elevi  cuprinși în învațamântul liceal la nivelul  judetului Bihor,  a 

scos în evidență o scadere la nivelul județului, în perioada 2007-2018. Evoluția ponderii elevilor din 

ciclul liceal pe sexe  a scos în evidența faptul că populația feminină la nivelul regiunii reprezintă o 

pondere de 50,3%, iar cea de sex masculine reprezintă 49,7%. 
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Din datele statistice analizate pentru județul Bihor în perioada 2007-2018 s-a constatat că numărul 

elevilor înscriși în învațamântul profesional a fost ridicat în perioada 2007-2010, a scazut apoi dramatic 

în perioada 2010-2012, după care a înregistrat o creștere anuală care a devenit semnificativă în 2018. 

Analiza pe județele regiunii situeaza în anul 2018, jud. Bihor pe primul loc cu aprox. 3000 elevi, 

urmat de jud. Cluj. Pentru județul Bihor ponderea pentru sexul feminin se situeaza în intervalul 25-35%, 

diferit de la un an la altul, restul este de gen masculin iar ca medii de rezidență mediul urban deține 

procente între 92-96%. 

  Începând din anul școlar 2010-2011, Regiunea NORD VEST înregistrează valori mai mari  decât 

media națională, pentru gradul de cuprindere în învatamânt a populației din grupa de vârsta 3-23 de ani, 

aceste valori depășind cu aprox. 3 procente media națională, până în ultimii 2 ani școlari luați în analiză 

când județul Bihor are o medie mai mică decât regiunea Nord Vest.   

Rata netă de cuprindere în învațamântul secundar superior clasele  IX-X la nivelul regiunii 

depășește 70% în primi ani ai intervalului analizat și scade constant în ultimii ani. La fel evoluează acest 

indicator și pentru județul Bihor.    

 

 

Analiza mediului economic privind economia judeţului Bihor. Implicaţii pentru 

învăţământul tehnic şi profesional 

Județul Bihor este al doilea ca mărime, din punct de vedere al PIB-ului, din Regiunea Nord Vest 

și al 10-lea în topul județelor, din punct de vedere al contribuției la PIB-ul național.     

Efectivul salariaților din județ în anul 2020, a fost de 178566 persoane, în creștere față de sfârșitul 

lunii decembrie 2019 cu 657 salariati. Pe activitățile economiei, creșterea efectivului de salariați a fost 

înregistrat în toate ramurile: „Agricultura, silvicultura și pescuit (+14 salariați), în ramura Industrie și 

construcții (+278 salariati), și în Servicii (+365 salariati)”. 
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În structura efectivului de salariați pe principalele activități ale economiei în anul 2020, prezentat 

în graficul următor, nu a survenit schimbări majore față de structura de la sfârșitul anului 2019, ramura 

„Servicii” ( 55,5% ) fiind principala activitate de ocupare a forței de muncă. 

 

Cifra de afaceri a mediului de afaceri bihorean este realizată în cea mai mare parte de către 

întreprinderi active în domeniul comerțului cu ridicata și a industriei prelucrătoare, reprezentând 88% din 

cifra de afaceri realizată la nivel de județ. Activitați ale economiei, precum construcțiile, transport și 

depozitare vin să completeze până la 88% tabloul structurii cifrei de afaceri din județul Bihor. Așadar 

baza economică a județului se sprijină pe servicii (din domeniul comerțului cu ridicata, construcțiilor și a 

transportului) și pe industria prelucrătoare. 

Conform datelor existente în cadrul  bazei de date administrate de INSSE numărul agenților 

economici care își desfașoară activitatea în județul Bihor a crescut cu 3.55% în anul 2014 față de anul 

precedent. Cele mai mari creșteri  au fost înregistrate în  cadrul sectoarelor Comerț cu ridicata și cu 

amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor și Transport și depozitare. 

 
(prelucrare date INSSE) 
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Începând cu anul 2017, rata de ocupare crește față de anii precedenți atât la nivel județean cât și la 

nivel regional și național. În anul 2019, rata de ocupare la nivel județean scade, dar se plasează peste rata 

de ocupare la nivel national. 

 

Populația activă civilă la nivelul județului Bihor la 1 ianuarie 2020 a fost de 264,2 mii persoane 

ceea ce reprezintă  21,7 % din populația activă civilă a regiunii Nord Vest și 3,2 % din populația activă 

civilă a României. Începând cu anul 2014 populația activă civilă începe să scadă ajungând în anul 2019 la 

264,2 mii persoane cu 1.400 persoane mai puțin față de anul precedent.  

Numărul cel mai mare de persoane ocupate civile se regăsesc în servicii, urmat de industrie și cel 

mai mic număr de personae ocupate sunt în domeniul construcțiilor.   

În cadrul secțiunii „servicii” au fost incluse următoarele activități economice importante: comerț, 

transport, hoteluri și restaurante, informații și comunicații, învatamânt, sănatate și asistența socială, 

administrație publică și aparare. Alte servicii incluse: intermedieri financiare și asigurări, tranzacții 

imobiliare, activitați profesionale, alte activități de servicii. 

Sectorul terțiar (al serviciilor) ocupă primul loc din perspectiva ocupării, cu 110,6 mii persoane, în 

creștere față de anul precedent cu 1.800 persoane (42.4 % din totalul ocupațiilor), nivel situat sub media 

națională (48 %). 

În anul 2019, industria asigură ocuparea a 71,5 mii persoane la nivelul județului, cu 2.100 

persoane mai puțin față de anul precedent. O ușoară scădere se observă în domeniul agricol și cel al 

construcțiilor. 

 
II.2 Analiza mediului intern 

 
Strategia şcolii 

Liceul Tehnologic Special nr. 1 Oradea își propune să pregătescă absolvenți care să se poată 
încadra în muncă imediat după finalizarea studiilor. Disciplinele de specialitate: cultura de specialitate, 
instruirea practică, stagiile de pregătire practică şi CDL beneficiază de o atenție deosebită. Se va pune și 
în continuare accent pe dotarea corespunzătoare a atelierelor și a sălilor de clasă. Practica comasată și 
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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. 

Învățarea centrată pe elev este o prioritate a școlii noastre. Toate cadrele didactice se vor implica 
în studii de perfecționare care să le faciliteze dezvoltarea profesională. O importanță deosebită    pentru 
predarea disciplinelor de specialitate și nu numai o reprezintă dotarea cu tehnică de calcul care să permită 
realizarea lecțiilor asistate de calculator. 

Înafara domeniilor de specialitate se va acorda o atenție deosebită și pregătirii în ceea ce privește 
cultura generală, punându-se accent mai ales pe acele cunostințe care vor sprijini elevii în integrarea 
socială și în viața personală. 

Dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor, în contextual integrării europene,  va facilita 
deschiderea orizonturilor de cunoaștere 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 comisiei pentru curriculum 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 ariilor 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. 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 dificile 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 profesorii de cultură generală şi cei 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. 

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 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. 

În paralel se desfășoară programele de recuperare fizică (kinetoterapie) și terapii recuperatorii a 
copiilor cu CES cuprinși în învățământul 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.   
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Resurse umane 
  În anul şcolar 2020-2021 situaţ
     1. personal didactic de predare: 96,12 

     2. personalul didactic auxiliar: 25,5 posturi

     3. personalul nedidactic: 25 posturi

 Dosarele personale ale cadrelor didactice demonstreaz
100%. Un avantaj mare pentru şcoală
cu multă experienţă. 

Strategia de formare a personalului didactic are în vedere formarea continu
cursuri de formare, studii postuniversitare, masterate sau dobândirea unei noi specializ
unei noi facultăţi. La baza realizării acestei strategii stau documentele comisi
realizează anual un sondaj privind nevoia de formare. Se are în vederea obliga
de a acumula 90 de credite în fiecare calup de cinci ani începând cu ob
 Numărul de elevi repartizat pe nivele

Distibuția elevilor în funcție de mediile la sfâr
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ituaţia posturilor se prezintă astfel: 
96,12 posturi  

personalul didactic auxiliar: 25,5 posturi                  

5 posturi       

Dosarele personale ale cadrelor didactice demonstrează că acestea sunt calificate în propor
şcoală îl reprezintă acoperirea majorităţii posturilor cu profesori titulari, 

 
Strategia de formare a personalului didactic are în vedere formarea continuă

cursuri de formare, studii postuniversitare, masterate sau dobândirea unei noi specializ
ii acestei strategii stau documentele comisiei de perfec

 anual un sondaj privind nevoia de formare. Se are în vederea obligaţia fiec
de a acumula 90 de credite în fiecare calup de cinci ani începând cu obţinerea definitivatului. 

rul de elevi repartizat pe nivele în anul şcolar 2020-2021 este următorul:

ie de mediile la sfârșitul anului școlar anterior, pe niveluri este urm
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 acestea sunt calificate în proporţie de 
ii posturilor cu profesori titulari, 

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 

ei de perfecționare care 
ţia fiecărui cadru didactic 
finitivatului.  
torul: 

 
or, pe niveluri este următoarea 
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Efectivele de elevi din învățământul profesional special sunt repartizate pe domenii de pregătire astfel: 

 
 Rezultatele acestora la examenele de certificare de competenţe sunt bune şi foarte bune. Toţi 
elevii prezenţi la examene au promovat examenul de certificare a competențelor profesionale. 
 Eşecul sau abandonul şcolar are cauze diverse: problemele de sănătate ale elevilor, situaţia 
economică precară a familiilor de provenienţă, lipsa suporutului 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 
 Majoritatea activităţilor instructiv-educative ale Liceului Tehnologic Special nr. 1 Oradea se 
desfăşoara în locaţia de pe strada Ghe. Bariţiu, nr.9. Clasele integrate își desfășoara activitatea în cadrul 
școlilor din Salonta, Tinca și Beiuș în regim simultan, iar 2 clase în cadrul penitenciarului Oradea. 

Informaţii privind spaţiile şcolare 
Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Săli de clasă şi cabinete şcolare 30 
2. Laboratoare 10 
3. Ateliere 8 
4. Sală  sport 3 
5.  Spaţii de joacă  1 

Informaţii privind spaţiile auxiliare 
Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Bibliotecă şcolară  1 
2. Sală pentru servit masa 1 
3. Dormitor  35 
4. Bucătărie  1 
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5. Spălătorie  1 
6. Spaţii sanitare 3 

Informaţii privind spaţiile administrative 
Nr. 

Crt. 

Tipul de spaţiu Număr spaţii 

1. Secretariat 1 
2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 
3. Contabilitate  1 
4. Birou administraţie 1 
5. Asistent social 1 
6. Sala profesorala 1 

 Informații privind numărul de terminale tic din școală 

 
   
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. 

În funcție de scenariul de funcționare a unității de învățământ, pentru perevenirea îmbolnărilor cu 
SARS Cov2,  activitățile s-au desfășurat atât în mediul online, cât și cu prezență fizică. Întregul colectiv 
de diriginţi a organizat activităţi şcolare şi extraşcolare care au avut ca scop afirmarea personalităţii 
elevului în plan şcolar şi comunitar.  
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Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, activităţile 
desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de eleviși cadre didactice. Îndrumarea 
și informarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale 
optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu 
părinţii.  În permanență pe parcursul derulării activităților s-a avut în vedere  promovarea voluntariatului  
în rândul elevilor cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, integrarea elevilor cu C.E.S. și implicarea 
familiei în activitățile extrașcolare chiar și în mediul online pentru o socializare și comunicare cât mai 
constructivă și benefică pentru elevii noștrii. 

 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  
 

A) 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 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; 
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 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 iniţială a forţei de muncă prin 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. 
 

Contextul social: 

 Fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţiide învăţământ; 
 Oferta educaţională a școlii 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; 

 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 

 
Puncte tari Puncte slabe 

• Personal didactic şi didactic auxiliar 
competent,calificat 

• Cadre didactice membre în colective de lucru 
la nivel naţional pentru elaborarea  
programelor școlare pentru învăţământul 
special primar, gimnazial şi profesional 

• Oferta de CDȘ vine în sprijinul reducerii 
discrepanței dintre cunoștințele dobândite 
până în clasa a VIII și cele din învățământul 
profesional 

• Parteneriate viabile şi eficiente cu AJOFM, 
agenți economici, ONG-uri 

• Preocupare întregului personal pentru 
reducerea absenteismului și a părăsirii timpurii 
a școlii 

• Interesul personalului didactic pentru formare 
profesională 

• Acces la internet  
• Şcoala pregăteşte forţă de muncă calificată în 

domeniul meseriilor solicitate de piaţa forţei 
de muncă  

• Şcoala dispune de internat şi cantină 
• Preocupare constantă pentru promovarea 

imaginii şcolii:site, pliante, întâlniri cu elevii, 
profesorii şi părinţii din unităţile de 
învăţământ gimnazial din judeţ 

• Procent redus de absolvenți integrați pe piața 
forței de muncă în domeniul calificării absolvite 

• Absenteism ridicat 
• Număr mare de elevi care părăsesc timpuriu 
școala 

• Numărul redus de activități de predare în care se 
utilizează echipamentele moderne 

• Număr crescut de cazuri de bullying şi violenţă 
între elevi 

• Număr redus de cadre didactice formate în 
scrierea şi implementarea de proiecte europene 

• Resurse extrabugetare insuficiente 
• Dotarea insuficientă cu echipamente moderne 

pentru procesul instructiv – educativ – 
recuperator 

• Lipsa unui microbus şcolar 

Oportunități Amenințări 
• Dezvoltarea în zonă a întreprinderilor mici şi 

mijlocii 
• Există legislație pentru angajarea persoanelor 

cu dizabilități 
• Există fundații implicate în sprijinirea 

absolvenților 
• Există sprijin din partea CJ Bihor pentru 

achiziții în domeniul echipamentelor IT 
• Există companii dispuse să sponsorizeze 
școala 

• Există oferte de formare pe domeniile de 
interes: utilizare TIC în procesul instructiv 
educativ, e-learning, scriere și implementare 
de proiecte 

• Există instituții dispuse să lucreze în 
parteneriat cu școala prin voluntari 

• Necesitatea formării continue a adulţilor 

• Reticență din partea agenților economici pentru 
angajarea persoanelor cu dizabilități 

• Lipsa unei structuri pentru elevii cu dizabilități 
severe după finalizarea școlii, de tipul atelierelor 
protejate 

• Elevii din comunitățile defavorizate nu 
beneficiază, în totalitate, de acces la internet sau 
de dispozitive electronicenecesare școlarizării la 
domiciliu sau desfășurării orelor în sistem 
online 

• Statut socio – economic precar al familiilor de 
proveniență 
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II.4 Rezumat al aspectelor principale 

Prioritatea 1:  Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. Compatibilizarea activității 

școlii cu mediul social și cu cerințele pieței muncii 

Obiectiv strategic O1: Creșterea, până în 2025, a inserției socio-profesionale a absolvenților 

învăţământului profesional de la 30% la 60%. 

Opțiuni strategice: 

- Corelarea planului de școlarizare cu cerințele pieței muncii și cu particularitățile de dezvoltare ale 

elevilor; 

- Elaborarea unor CDL-uri diversificate, în strânsă colaborare cu agenții economici; 

- Colaborarea cu agenţii economici în desfăşurarea activităţilor de instruire practică şi formare 

profesională a elvilor; 

- Scrierea şi implementarea unor proiecte europene pe problematica formării profesioanle a copiilor 

cu dizabilităţi; 

Prioritatea 2: Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în unitate 

Obiectiv strategic O2: Reducerea, până în 2025, a abandonului şcolar şi a ratei de părăsire 

timpurie a școlii  de la 20% la 10%. 

Opțiuni strategice: 

- Constituirea la nivelul şcolii a comisiei de prevenire a absenteismului şi abandonului şcolar; 

- Analiza situaţiilor de risc de părăsire timpurie a şcolii; 

- Monitorizarea elevilor identificaţi în risc de abandon şcolar prin consiliere psihopedagogică, 

programe de remediere, colaborarea cu familia; 

- Realizarea de activităţi specifice de consiliere a elevilor şi părinţilor: grupuri de consiliere a 

elevilor aflaţi în situaţii de risc, campanii de conştientizare asupra rolului educaţiei; 

Formarea cadrelor didactice pe problematica consilierii și orientării profesionale 

Prioritatea 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 

Obiectiv strategic O3: Creșterea de la 25% la 70% a activităților în care se utilizează TIC 

Opțiuni strategice: 

- Motivarea personalului didactic să participe la cursuri de formare profesională privind utilizarea 

TIC în procesul instructiv educativ; 

- Folosirea metodelor activ-participative şi alternative de predare-învăţare-evaluare-recuperare 

însuşite la cursurile de formare. 

- Realizarea de activităţi demonstrative de predare-evaluare prin intermediul TIC 
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- Dotarea sălilor de clasă cu laptop-uri, tablete și a sălii festive cu echipamente multimedia. 

 

Obiectiv strategic O4: Crearea unui mediu stimulativ, plăcut, prin creșterea numărului de 

activități interdisciplinare de la 5% la 50% la toate nivelurile 

Opțiuni strategice: 

- Dezvoltarea ofertei de curriculum la decizia școlii (CDȘ) 

- Modernizarea mediului de învățare – spațiu (clase, holuri, clădiri, laboratoare, curtea școlii) și 

modalitățile în care acesta este utilizat  

- Formarea personalului didactic și didactic auxiliar (pedagogi, bibliotecar) pe domeniul educației 

non-formale și anti – bullying 

- Analiza situaţiilor copiilor care manifestă agresivitate fizică, verbală sau emoţională; 

- Realizarea de activităţi specifice de consiliere şi terapie a tulburărilor de comportment 

- Colaborarea cu poliţia în desfăşurarea unor campanii de prevenire a violenţei în şcoală 
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PARTEA III - Planul operațional 
III. 1. PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2021-2022 

 
PRIORITATEA 1:  Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii. Compatibilizarea activității școlii cu mediul social și cu 
cerințele pieței muncii 
Obiectiv strategic: Creșterea, până în 2025, a inserției socio-profesionale a absolvenților învăţământului profesional de la 30% la 60%. 
Țintă: Creșterea gradului de integrare socială și inserție profesională a absolvenților de la 30% la 38% 
Context: 
Necesitate: În urma analizei efectuate se constată că rata inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor a scăzut ceea ce necesită luarea de măsuri. 
Inserția socio-profesională a elevilor cu dizabilităţi este scopul final al școlii noastre asigurându-le  acestora autonomie personală şi socială. 
Fezabilitate: Realizarea acestui obiectiv nu necesită eforturi deosebite: personalul didactic este în totalitate calificat, există specialiști atât 
pentru pregătirea profesională cât și pentru dezvoltarea autonomiei personale, școala beneficiază de dotări corespunzătoare, există parteneriate 
cu AJOFM, agenți economici, ONG-uri. 
Oportunitate: Integrarea în societate a persoanelor cu dizabilități este dezideratul oricărei țări civilizate dându-le acestora şansa la o viaţă 
normală. 
Acţiuni  Rezultate aşteptate  Data până la care 

vor fi finalizate 
Persoana/ 
persoanele 
responsabile 

Parteneri Sursa de 
Finanţare 

Analiza nevoilor 
educaţionale din perspectiva 
beneficiarilor serviciilor 
educaționale (elevi, părinți, 
comunitatea locală). 

Ofertă școlară corect 
fundamentată, realist, 
adaptată cerințelor 
mediului economic și 
preferințelor 
educabililor. 
 

Decembrie 2021 Conducerea școlii, 
Personalul didactic 
din aria curriculara 
tehnologii 
 

Agenții economici, 
CJ Bihor, 
A.J.O.F.M., I.S.J. 
Bihor, școli din 
Oradea și județ. 

Autofinanțare 

Organizarea de întâlniri și 
activităţi de parteneriat 
având ca obiectiv orientarea 
şcolară şi profesională a 
absolvenților de clasa a 
VIII-a 

Informarea corectă 
a potenţialilor 
beneficiari în 
legătură cu oferta 
şcolii 
 

permanent Comisia de 
promovare a ofertei 
educationale 
Asistent social 

Școlile din judet Buget 
Surse proprii 
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Evaluarea opţiunilor de 
profesionalizare a 
absolvenţilor de clasa a 
VIII-a din scolile special din 
Bihor 

Bază de date cu 
potenţiali elevi pentru 
clasa a IX-a 

Noiembrie 2021 -
ianuarie 2022 

  

 Asistent social 
 

Şcolile speciale 
din Bihor 

 

Corelarea curriculum-ului 
cu nevoile partenerilor  
economici locali și de 
dezvoltare ale elevilor 

CDL –urilor și CDȘ-uri 
revizuite 
CDL-urile reflectă 
nevoile mediului 
economic, fiind realizate 
în colaborare cu agenții 
economici  
CDL, CDȘ  avizate de 
I.S.J.Bihor.  

Martie 2022 Director adjunct 
Comisia pentru 
curriculum 
Personal didcatic 

Agenţi economici 
I.S.J. Bihor 

Autofinanțare 

Dezvoltarea bazei materiale 
a laboratoarelor tehnologice, 
atelierelor 

Există ustensile, utilaje, 
echipamente noi 
utilizate pentru 
dezvoltarea abilităților și 
deprinderilor necesare în 
câmpul muncii 

Iulie 2022 Administrație  
Maiștri și ingineri 

Agenți economici  

Studiul pieţei forţei de 
muncă şi informarea 
elevilor. 

Elevii cunosc structura 
ofertei de muncă în 
Oradea și judeâul Bihor 

Iulie 2022 Diriginţi,profesorii de 
specialitate, asistent 
social 

Agenţi economici, 
A.J.O.F.M. 

Autofinanțare 

Participarea ca observatori 
la  târgurile ofertelor de 
muncă. 
 

Viziune optimist-realistă 
cu privire la integrarea 
pe piața muncii după 
finalizarea cursurilor a 
elevilor cu CES. 
Dobândirea de către 
elevi a abilităților care 
să le permită studierea, 

Mai 2022 Diriginţi, 
profesorii de 
specialitate, 
asistent social 

Agenţi economici, 
A.J.O.F.M 

Autofinanțare 
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înțelegerea și accesarea 
diferitelor instrumente și 
tehnici de promovare a 
ofertelor de muncă. 

Îmbunătățirea calității și 
eficienței educației și 
formării profesionale. 

Numărul de absolvenţi 
de gimnaziu din cadrul 
școlii cuprinși în 
învățământul profesional 
tinde spre 100% 
Numărul absolvenților 
care se integrează cu 
succes pe piața muncii 
în perioada imediat 
următoare terminării 
liceului crește. 

07.2022 Conducerea şcolii, 
CEAC, întregul 
personal didactic și 
didactic auxiliar, 
diriginții, Asistent 
social 

Instituțiile de 
învățământ 
preuniversitar Agenții 
economici. 
A.J.O.F.M. 
ONG –uri  

Autofinanțare 

Monitorizarea modului în 
care se realizează   
integrarea  socială și 
profesională a absolvenților.  

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

Februarie 2022 
septembrie 2022 
 

Diriginţii fostelor 
clase terminale.  
Asistent social 
CEAC 

Absolvenții și 
familiile acestora. 

Autofinanțare 
 
 

Redimensionarea 
parteneriatului şcoală - 
părinte - elev, bazat pe 
spiritul cooperant, deschis  

 Implicarea  părinţilor în 
activităţi 
extracurriculare: 
participarea la serbări, 
festivități, în rezolvarea 
problemelor la nivelul 
şcolii 
Participarea la alcătuirea 
ofertei educaţionale 30% 

Permanent Director adj.  
responsabilul de 
proiecte și programe 

Tutorii elevilor  Fonduri 
extrabugetare 
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Prioritatea 2: Creşterea participării şi îmbunătăţirea retenţiei în unitate 
Obiectiv strategic: Reducerea, până în 2025, a abandonului şcolar şi a ratei de părăsire timpurie a școlii  de la 20% la 10%. 
Țintă: Reducerea abandonului şcolar şi a ratei de părăsire timpurie a școlii  de la 20% la 18%. 
 
Context: 
Necesitate: Problema abandonului şcolar este o problemă de interes naţional cu care ne confruntăm în ultimii ani. La nivelul şcolii noastre s-a 
constat o creştere alarmantă a numărului de elevi care au abandonat şcoala, motivele acestora fiind diverse: probleme sociale, lipsa motivaţiei 
pentru învăţare, lipsa de sprijin din partea familiilor. Acest lucru are efecte grave pe termen lung ceea ce a impus luarea de măsuri imediate. 
 Fezabilitate: Deoarece există preocupare permanentă din partea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar pentru reducerea 
absenteismului, îndeplinirea acestui obiectiv nu necesită un efort financiar suplimentar; există colaborare cu organizații doritoare să se 
implice. 
Oportunitate: Atingerea acestui obiectiv va avea un impact pozitiv asupra întregii comunităţi, educaţia oferindu-le tinerilor acces la o carieră, 
la dezvolatre personală şi bunăstare materială.  
Acţiuni  Rezultate aşteptate  Termen Persoana/ persoanele 

responsabile 
Parteneri Sursa de 

Finanţare 
Dotarea camerelor din 
internat cu TV şi 
calculatoare 

Existența TV şi 
calculatoare în 50% din 
camerele din internat 

Iunie 2022 Director 
Administrator financiar 

 Buget propriu şi 
fonduri 
extrabugetare 
 

Achiziţionarea unui 
microbus şcolar 

Existența microbusului 
şcolar 

Iunie 2022 Director 
Administrator financiar 

 buget propriu şi 
fonduri 
extrabugetare 
 

Întocmirea programului 
de formare profesională 
 

Program de formare 
profesională corelat cu 
necesităţile instituției și 
ale cadrelor didactice 

Noiembrie 2021 Director  
Responsabil formare 

 -  

Solicitarea ofertelor 
pentru cursuri de formare 

Numărul de oferte Decembrie 
 2021 

Director  
Administrator financiar 
 

CCD Bihor 
Firme furnizoare 
de formare 
 

- 
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Participarea la cursuri de 
formare pe tema 
Consiliere și orientare/ 
anti-bullying etc.  

Cel puțin 30% din 
personal participă la 
cursuri de formare  

Iunie 2022 Director  
Responsabil formare 
Cadre didactice 
Personal didactic auxiliar 

CCD Bihor 
Firme furnizoare 
de formare 
 

buget propriu 
alocat pentru 
formare 

Derularea unui program 
de educaţie pentru 
sănătate 

Cel puțin 5 activități 
desfășurate 

Iunie 2022 Medic şcolar 
Profesori diriginţi 
Pedagogi şcolari 

Invitați – medici, 
psihologi etc. 

- 

Organizarea unor 
lectorate cu părinţii 

Numărul de părinţi şi 
cadre didactice care au 
participat  

Iulie 2022 Director 
Cadre didactice 
 

 - 

Realizarea unor întâlniri 
cu specialişti în domeniul 
traficului de persoane şi 
al consumului de droguri 

Numărul de proiecte 
realizate 
Numărul de activităţi 
desfăşurate 

Iunie 2022 Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi extra- 
şcolare 

ONG-uri  

Realizarea de activități 
anti-bullying și de 
combatere a violenței 

Cel puțin 10 activități 
desfășurate 

August 2022 Coordonatorul pentru 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi extra- 
şcolare 
Responsabil comisie anti-
bullying 

ONG-uri 
Asociația anti-drog 

- 

 
Prioritatea 3: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare 
Obiectiv strategic: Creșterea de la 25% la 70% a activităților în care se utilizează TIC 
Ținta: Creșterea de la 25% la 35% a activităților în care se utilizează TIC 
Context: 
Necesitate: Alfabetizarea digitală a societății începe din sistemul educațional. În contextul actual un rol important îl au curricula adaptată la 
necesitățile economiei, instruirea cadrelor didactice în implementarea eficientă a TIC în procesul educațional, integrarea TIC în procesul 
didactic, crearea de conținuturi educaționale digitale. Nu trebuie neglijat, pe lângă valențele formative, aspectul atractivității care duce la 
creșterea motivației pentru învățare. 
Fezabilitate: există disponibilitate din partea cadrelor didactice și didactic auxiliare, există posibilități de dezvoltare a bazei materiale, 
conform proiectului de buget și planului de achiziții; există oportunități de obținere a unor echipamente din sponsorizări. 
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Oportunitate: utilizarea TIC în timpul activităților didactice duce la lecții mai atractive, mai interesante; este foarte utilă pentru elevii 
școlarizați la domiciliu, pentru cei cu tulburări din spectrul autist. 
Acţiuni  Rezultate aşteptate  Temen Persoana/ persoanele 

responsabile 
Parteneri Sursa de 

Finanţare 
Dotarea sălilor cu 
echipamente IT 

Existența unui laptop în 20 de 
săli 
Existența unei 
multifuncționale în 
secretariatul unității 

August 2022 Director 
Administrator financiar 

- Buget propriu 
Sponsorizare  

Dotarea sălii festive ca 
centru multimedia 

Existența în sala festivă a 
unui laptop, videoproiector, 
ecran electric, instalație de 
sonorizare 

Decembrie 
2021 

Director  
Director adjunct 
Administrator financiar 

Sponsori Extrabugetară  

Participarea la cursuri 
formare profesională a 
cadrelor didactice pe 
domeniul IT 

Cel puțin 10 cadre didactice 
participante la cursuri de 
formare pe domeniul IT 

August 2022 Director  
Director adjunct 
Responsabilul cu 
formarea 

CCD Bihor 
Firme furnizoare de 
cursuri de formare 

Buget propriu 
alocat pentru 
formare 

Obiectiv strategic: Crearea unui mediu stimulativ, plăcut, prin creșterea numărului de activități interdisciplinare de la 5% la 50% la 
toate nivelurile 
Țintă: Crearea unui mediu stimulativ, plăcut, prin creșterea numărului de activități interdisciplinare de la 5% la 20% la toate 
nivelurile 
Context: 
Necesitate: În contextul unor schimbări dramatice la nivelul școlii și în societate induse de digitalizare, de evenimente neașteptate (cum ar fi 
pandemia COVID -19) au ieșit în evidență problemele de natură socială și emoțională cu efecte negative asupra rezultatelor învățării: 
nesatisfacerea nevoilor primare, starea de insecuritate fizică și psihică, izolarea, respingerea și bullyingul etc. Acestea pot fi rezolvate prin 
crearea unui climat școlar pozitiv care dezvoltă și întreține starea de bine. 
 Fezabilitate: nu necesită investiții mari, fondurile necesare pot fi obținute din surse extrabugetare și  prin înființarea Asociației școlii; există 
disponibilitate din partea cadrelor didactice și  a cadrelor didactic auxiliare. Există acorduri de colaborare cu voluntari din alte instituții. 
Oportunitate: Starea de bine se află în strânsă legătură cu învățarea și motivația școlară. Acestea se pote obține prin activități integratoare, 
prin efort comun al întregii școli: elevi, personal, cu implicarea familiei și a societății. Programul Școala altfel oferă, în anii următori, resursa 
de timp necesară desfășurării acestor activităț, SNAC facilitează interacțiunile elevilor.   
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Acţiuni  Rezultate aşteptate  Termen Persoana/ persoanele 
responsabile 

Parteneri Sursa de Finanţare 

Realizarea a cel puțin 
unui CDȘ interdisciplinar 
pe nivel 

Existența CDȘ-urilor 
interdisciplinare aprobate 
CDȘ în oferta educațională 

August 2022 Comisia pentru 
curriculum 

Profesori  - 

Realizarea unui auxiliar 
curricular interdisciplinar 
pe fiecare arie curriculară 

Existența câte unui auxiliar 
curricular interdisciplinar pe 
fiecare arie curriculară 

Iulie 2022 Comisia pentru 
curriculum 

Profesori  Surse extrabugetare 

Organizarea de team-
building-uri pentru 
cadrele didactice și 
didactic auxiliare în 
vederea realizării unui 
demers didactic inovativ 

Cel puțin 15 cadre didactice 
formate în educația non – 
formală 
15 cadre didactice aplică 
strategii didactice non – 
formale în cadrul orelor 

August 2022 Director adjunct Cadre 
didactice, 
pedagogi, 
bibliotecar 
 

Surse extrabugetare 
(sponsorizare, 
fonduri  proprii) 
 

Desfășurarea de activități 
interdisciplinare în 
vederea realizării unui 
mediu stimulativ (picturi 
murale, graffiti, materiale 
pentru stimularea 
senzorială) 

Pictarea: 
-  holului claselor 

gimnaziale,  
- holului de la etajul I 

corpul A 
- zidului care împrejmuiește 

curtea școlii 

Panouri senzoriale în cel 
puțin 10 săli de clase. 

Iulie 2022 Director adjunct 
Administrator de 
patrimoniu 
 

Facultatea de 
Arte  
Liceul de artă 

Surse extrabugetare 

Organizarea unor 
activități de terapie 
ocupațională 

Funționarea pe parcursul 
anului scolar a 2 
cercuri/workshop-uri 

Iulie 2022 Responsabil profesori 
psihopedagogi 
Președintele comitetului 
de internat 

Facultatea de 
Arte  
Liceul de artă 

Surse extrabugetare 

Implicarea/implementarea 
în proiecte 
interdisciplinare locale, 
naționale 

Participare la cel puțin 3 
proiecte interdisciplinare 

Iulie 2022 Responsabil de proiecte 
și programe educative 
școlare și extrașcolare 

Facultatea de 
Geografie 

Surse extrabugetare  
 



36 
 

                                                                                 

 
III.2  Finanțarea planului 
Finanţare din surse bugetare şi extrabugetare 
Finanţare din bugetul I.S.J. Bihor și C.J. Bihor 

-   cheltuieli de personal 
-   cheltuieli materiale şi servicii 
-   cheltuieli burse elevi 
-   cheltuieli de capital 
-   hrana, echipament pentru elevi 
-   practică ateliere şcolare 

 
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 forței de muncă, experiența proprie, dar și cea externă, 
participarea la proiecte și programe: zonale, naționale, europene. 
          Analiza rezultatelor interne s-a cumulat și coroborat cu specificul zonei, cu experiența 
partenerilor externi, cu necesitatea asigurării și evaluării calității în învățământul 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.  
Pașii urmați ăn intocmire si revizuire au fost: 
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor; 
 
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare PAS; 
 
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS, prin : chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 
profesorilor şcolii,  inspectorilor şcolari,  agenţilor  economici,  autorităţilor  locale,  altor  parteneri 
interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi 
în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local, prin PRAI şi PLAI 
 
4. Colaborarea cu celelalte şcoli din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor, în vederea 
analizei mediului extern; 
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5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare; 
 
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare 
personalului şcolii, în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, părinţilor, în 
cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat; 
 
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea 
obiectivelor, priorităţilor; 
 
8. Elaborarea planurilor operaţionale. 
 

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 
 

- septembrie 
- octombrie 
- februarie 
- aprilie 

Diagnosticarea mediului 
intern. Identificarea 
Punctelor tari şi slabe. 

Directorii, 
Consiliul de administraţie 

anual 
 

început 
şi sfârşit de an şcolar 

Întocmirea planurilor 
manageriale în baza 
şi ca urmare a acţiunilor 
de monitorizare şi 
evaluare. 

Directorii, 
Consilier şcolar 
C.E.A.C. 

semestrial şi 
anual 
 

- septembrie 
- februarie 
- iulie 

 
 

Monitorizarea procesului 
instructiv-educativ 

C.E.A.C. / 
Consiliul de administraţie 

semestrial 
 

- februarie 
- aprilie 
- iulie 

Comunicarea acţiunilor 
corective în lumina 
rezultatelor obţinute 
 

Consiliul de administraţie 
Comisia de evaluare și 
asigurare a 
calității 

semestrial 
 

- decembrie 
- februarie 
- aprilie 

 

Analiza informaţiilor 
privind progresul 
realizat 

Directorii 
C.E.A.C. 
 

anual  
 

- iunie-iulie 
 

Stabilirea metodologiei de 
evaluare si a 
indicatorilor de evaluare a 
impactului 
asupra comunităţii 

dir. 
C.E.A.C. 

anual 
 

- septembrie 
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Prezentarea generala a 
progresului realizat 
in atingerea ţintelor 

Comisia de evaluare și 
asigurare a 
calității 

anual 
 

- septembrie 
- octombrie 

Evaluarea progresului in 
atingerea ţintelor. 

Directorii anual - iunie-iulie 

Actualizarea acţiunilor din 
PAS in urma 
evaluării. 
 

Directorii, 
Comisia de evaluare și 
asigurare a 
calității 

anual 
 

septembrie-octombrie 
2022 
 

 
 

Modalități de evaluare a efectelor atinse prin schimbările propuse 

- Chestionare de satisfacție a tuturor beneficiarilor direcți și indirecți: elevi, părinți, agenți economici 
- Chestionare de satisfacție adresate cadrelor didactice, didactic auxiliare și personalului nedidactic  
- Monitorizarea inserției pe piața muncii: completarea unui chestionar la ridicarea diplomei, 

menținerea legăturii dintre diriginți și absolvenți 
- Întocmirea unei baze de date privind inserția socio - profesională 
- Rezultatele statistice referitoare la promovabilitate, repetenție, absenteism, repartiția mediilor, 

înscrierea în învățământul profesional/liceal a absolvenților claselor a VIII-a, date statistice privind 
examenul de certificare competențe 

- Prezentarea de rapoarte lunare/semestriale ale comisiilor în consiliul profesoral și/sau consiliul de 
administrație 

- Realizarea unor inteviuri de evaluare cu elevii, părinţii, cadrele didactice, personalul didactic 
auxiliar 
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