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PARTEA I – CONTEXTUL
ARGUMENT
Planul de Acțiune al Școlii este elaborat pentru a îmbunătăți procesul de corelare dintre
oferta învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio - economică la nivelul
ariei de acțiune a școlii și actualizat în baza Planului Local de Acțiune pentru Dezvoltarea
Învățământului Profesional și Tehnic 2016-2025. Este elementul de referinţă majoră în
elaborarea şi fundamentarea direcţiilor viitoare privind dezvoltarea acestei unităţi de
învăţământ. Planul operațional a fost elaborat la începutul anului școlar, aprobat în consiliul
profesoral și consiliul de administtațție al școlii.
Pe baza analizei contextului socio-economic din Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ şi răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale
şi politicilor de reformare a învăţământului, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi îşi propune
formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de nivel 3, 4, 5 în domeniile Electronică şi
automatizări, Resurse naturale și protecția mediului, electromecanic, mecanic.
Demersul este susţinut şi de recomandarea de dezvoltare a calificărilor/specializărilor
din domeniul mecanic/electronică şi automatizări conţinută în Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ, făcută în urma analizei surselor de recrutare ale unităţilor şcolare, a prognozei
absolvenţilor de gimnaziu din anii următori, a existenţei parteneriatului unităţilor şcolare cu
agenţi economici şi a resurselor umane şi materiale, a reţelei şcolare IPT din judeţ.
Cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” au o solidă pregătire
profesională atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic. Climatul organizaţiei şcolare am
putea spune că este un climat favorabil procesului instructiv- educativ, caracterizat prin
dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care
oferă satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin
reciproc.
Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” este o școală unde în momentul actual implementarea
sistemului de management al calității constituie o prioritate, unde elevii sunt atrași în procesul
didactic de către cadre didactice bine pregătite, de activitățile extracurriculare (club IMPACT,
clubul de robotică), o școală în care se desfășoară o activitate intensă în vederea combaterii
violenței, reducerii absenteismului și a abandonului școlar.
Dovezi ale evoluției unității școlare în ultimii doi ani școlari, pot fi considerate: realizarea
planului de școlarizare la învățământul liceal zi, parteneriatele încheiate cu agenții economici
în vederea efectuării instruirii practice atât pentru elevii de la învățământul profesional cât și
pentru învățământul liceal, schimbarea atitudinii și formarea unui comportament în spiritul
cetățeniei active, diversificarea metodelor de predare-învățare, creșterea gradului de satisfacție
e elevilor, părinților și agenților economici cu privire la serviciile furnizate și educația elevilor,
starea de disciplină care și-a pus amprenta asupra unității școlare, îmbunătățirea imaginii școlii
în comunitate.
Echipa managerială este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri
frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi
sprijină şi evită un control birocratic.
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Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
întregului personal al liceului.
Oferta de învăţământ ia în considerare nevoi variate de calificare şi este elaborată într-un
asemenea mod încât trebuie să satisfacă cerinţele:
➢ elevilor, care doresc posibilităţi de învăţare corespunzătoare aspiraţiilor lor
profesionale şi personale.
➢ angajatorilor, care doresc calificări valide şi fidele, recunoscute prin acreditarea
calităţii şi nivelului de competenţă al angajaţilor;
➢ sectoarelor publice, care doresc ca oferta învățământului profesional și tenic să poată
susţine dezvoltarea economică şi să sprijine politicile guvernamentale.
➢ Beneficii pentru elevi:
• standarde ridicate pentru învăţarea individuală;
• capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă;
• egalitatea şanselor;
• mai bună informare despre posibilităţile de învăţare şi traseele de dezvoltare;
• implicare activă în desfăşurarea programului de învăţare şi în procesul de îmbunătăţire
a sa;
• feed-back-ul constructiv furnizat de evaluări, care să demonstreze că punctele de vedere
şi comentariile elevilor sunt apreciate şi respectate;
• responsabilitatea şi sentimentul de proprietate asupra programului de învăţare, care să
mărească implicarea şi realizările elevilor;
• apreciere şi grad de satisfacţie mai mari manifestate de elevii implicaţi în programul de
învăţare.
➢ Beneficii pentru angajatori:
• număr mare de angajaţi cu competenţe de bază solide;
• competenţe crescute la angajaţii cu abilităţi profesionale mai înalte;
• mai rapidă integrare a noilor angajaţi în forţa de muncă stabilită şi acomodare cu
practicile de muncă;
• încredere în soliditatea şi calitatea învăţământului şi a competenţelor achiziţionate.
➢ Beneficii pentru autorităţi publice:
• abilităţi crescute de angajare;
• standarde mai ridicate în oferta de învăţământ;
• competenţe de bază mai bune;
• un nivel mai ridicat al abilităţilor pentru atragerea investiţiilor interne;
• încredere în soliditatea şi calitatea învăţământului şi a competenţelor achiziţionate.
➢ Beneficii pentru unităţile ÎPT:
• informaţii despre buna practică;
• comparaţii cu alte unităţi ÎPT;
• încrederea în propria ofertă şi în capacitatea de a promova programele de învăţare în
mod corespunzător;
• maximizarea potenţialului de angajare al elevilor;
• dovezi vizând oferta de calitate pentru organismele finanţatoare;
• contribuţie la dezvoltarea regională şi a comunităţii locale;
• legitimitate şi recunoaştere crescute.
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Deviza
„Educaţia nu este o pregătire pentru viaţă; educaţia este însăşi viaţa"
John Dewey

1.1.VIZIUNEA
Să asigurăm elevilor şi tinerilor din Galaţi servicii de educaţie şi instruire profesională prin
formele de învăţământ promovate, stimulând dezvoltarea carierei şi inserţia socioprofesională.
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, egalitatea şanselor pentru
toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.
Dorim să avem ca finalitate:
• oameni competenţi şi deschişi spre nou;
• elevi care participă la propria lor educaţie;
• relaţie biunivocă cu comunitatea;
• absolvenţi integraţi profesional şi social;

1.2. MISIUNEA
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative
a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi
formarea de competenţe profesionale, care să le permită elevilor exercitarea unei profesii in
domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea
propriei afaceri.
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” trebuie să promoveze:
➢ Lideri în activități care te modelează și te pregătesc pentru nou, pentru învățarea
continua, pe tot parcusul vieții, lideri în a învăța să înveți prin raportare la evoluția
societății și a pieței muncii. Școala se definește, în mediul concurențial reprezentat de
învățământul actual, prin autodepășire, disciplină, corectitudine, relații de comunicare
interumană, obiectivitate și flexibilitate.
➢ Tehnologie Sistemul de educație necesită diversificarea domeniilor tehnologice,
întrucât ele condiționează procesul evolutiv al societății și dezvvoltă abilitățile practice
ale educabililor. Societatea informațională presupune o civilizație cunoașterii, a
acumulării și a comunicării informației în funcție de progresul întregii societăți.
➢ Accesibili Unitatea școlară cultivă conceptul de școală prietenoasă, în care elevul se află
în centrul preocupărilor, incluziunea, eficacitatea, mediul sigur, protector și sănătos.
Școala promovează învățământul deschis tuturor, cu măsuri afirmative pentru grupurile
marginalizate, cu infrastructură adecvată și cu profesori calificați. Atât cadrele didactice,
cît și educabilii sunt caracterizați de ideea de adaptabilitate în ceea ce privește sistemul
macro și microeducațional.
➢ Valoaroși Valoarea este dată de calitatea actului educativ, de componentele acestuia,
care sunt ilustrate prin professionalism, conexiune culturală,raportare la cotidian, baza
material care înlătură concurența și care contribuie la idea de modernizare a procesului
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educative. Criteriul valoric este cel care îi determină pe oameni s împrtășească cee ace
știu, ceea ce au acumulat, să transforme cunoștințele în competențe.

1.3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, Galaţi, s-a înființat în anul 1943 ca Şcoală de Ucenici de
pe lângă Arsenalul Marinei Regale și a fost, de-a lungul existenței sale, o unitate etalon în
pregătirea tinerilor. În 1948 s-a transformat în Şcoala profesională de ucenici a Şantierului
Naval Galaţi. Începând cu anul școlar 1960-1961, unitatea școlară s-a numit Şcoala Profesională
a Combinatului Siderurgic Galaţi, având 40 de clase în anul I și asigurând forța de muncă pentru
această instituție. În 1965, s-a transformat în Grup Şcolar prin crearea Liceului Metalurgic,
înregistrând în anii 1980 peste 5000 de elevi. Din 1991 unitatea a primit denumirea de Grupul
Şcolar Industrial Metalurgic.
După 1990, din cauza transformărilor economice și a privatizării Combinatului Siderurgic,
cifra de școlarizare s-a micșorat, deoarece unitatea economică nu a mai făcut angajări și nu a
mai asigurat pregătirea practică a elevilor. Școala a fost nevoită să se adapteze acestor
schimbări, să-și diversifice specializările, pentru a crea absolvenților șanse de inserție
profesională. În acest context, în 2011, prin Ordinul MECTS Nr. 5432 din 13 10. 2010, s-a primit
aprobarea privind redenumirea unităţii, începând cu anul şcolar 2010/2011 şi anume Colegiul
Tehnic “Aurel Vlaicu” . Începând cu anul școlar 2018-2019 se transformă prin ordin de ministru,
OMEN 5158/28.09.2018, în Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”.
Unitatea şcolară este şi Centru de Perfecţionare maiştri instructori, din 1985 până în
prezent.
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” este o școală unde în momentul actual implementarea
sistemului de management al calității constituie o prioritate, unde elevii sunt atrași în
procesul didactic de către cadre didactice bine pregătite, de activitățile extra curriculare
(Școala AMBASADOR a Parlamentului European, club IMPACT, club de robotică, club FACT), o
școală în care se desfășoară o activitate intensă în vederea combaterii violenței, reducerii
absenteismului și abandonului școlar.
Dovezi ale evoluției unității școlare în ultimii ani școlari, pot fi considerate: realizarea
planului de școlarizare la învățământul liceal zi, parteneriatele încheiate cu agenții economici
în vederea efectuării instruirii practice atât pentru elevii de la învățământul profesional cât și
pentru învățământul liceal, schimbarea atitudinii și formarea unui comportament în spiritul
cetățeniei active, diversificarea metodelor de predare-învățare, creșterea gradului de
satisfacție a elevilor, părinților și agenților economici cu privire la serviciile furnizate și
educația elevilor, starea de disciplină care și-a pus amprenta asupra unității școlare,
îmbunătățirea imaginii școlii în comunitate
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În anul şcolar 2021-2022 , Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” funcționează cu următoarele niveluri/specializări de învățământ:
Nivelul de
învăţământ

Filiera

Profil/Domeniu

Specializarea/Calificarea
profesională

Forma

Durata

Ordin funcționare

de
învăţământ

Nivel 4

Tehnologică

Tehnic/Electronică şi
automatizări

Tehnician operator roboţi
industriali

zi

4 ani

OMEN 3380/2014

Tehnologică

Resurse naturale şi protecţia
mediului/protecţia mediului

Tehnician ecolog şi protecţia
mediului

Zi

4 ani

OM 3040/2008 2007

Tehnologică

Resurse naturale şi protecţia
mediului/Chimie industrială

Tehnician chimist de laborator

Seral

5 ani

OM 3040/2008 2007

Tehnologică

Tehnic/mecanică

Tehnician electromecanic

Seral

5 ani

Tehnologică

Tehnic/mecanică

Tehnician mecatronist

Seral

5 ani

liceal

OM 3040/2008 2007

OM 3040/2008 2007

Real

Ştiinţe ale naturii

FR

5 ani

OM 3040/2008 2007

Nivel 3

Electronică automatizări

Electronist aparate și echipamente

Zi

3 ani

OMECTS 3279/24.02.2010

profesional

Mecanică

Lăcătuş construcţii navale

Zi

3 ani

OMECTS 3279/24.02.2010

Mecanică

Sudor

Zi

3 ani

OMECTS 3279/24.02.2010

Comerţ

Asistent manager

Zi

2 ani

O.MECTS. 4916/31.07.2012

Electronică şi automatizări

Tehnician electronist echipamente
de automatizare

Zi

2 ani

O.MECTS. 4916/31.07.2012

Teoretică

Nivel 5
postliceal
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Nivel 5
şcoală maiştri

Protecţia mediului

Tehnician laborant pentru
protecţia calităţii mediului

Zi

2 ani

O.MECTS. 4916/31.07.2012

Mecanică

Maistru mecanic

Seral

1 ½ ani

OM 3040/2008 2007

Electric

Maistru electromecanic aparate de
măsură şi automatizări

Seral

1 ½ ani

OM 3040/2008 2007
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Pe baza analizei contextului socio-economic din Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ şi răspunzând cerinţelor şi nevoilor societăţii româneşti actuale, comunităţii locale
şi politicilor de reformare a învăţământului, Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi îşi propune
formarea iniţială şi continuă a unor specialişti de nivel 3, 4 5 în domeniile „Electronică şi
automatizări”,,Resurse naturale și protecția mediului, mecanic.
Demersul este susţinut şi de recomandarea de dezvoltare a calificărilor/specializărilor
din domeniul mecanic/electronică şi automatizări conţinută în Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ, făcută în urma analizei surselor de recrutare ale unităţilor şcolare, a prognozei
absolvenţilor de gimnaziu din anii următori, a existenţei parteneriatului unităţilor şcolare cu
agenţi economici şi a resurselor umane şi materiale a reţelei şcolare IPT din judeţ.

1.4. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ULTIMII TREI ANI
ȘCOLARI
Rezultate la examenul de bacalaureat SERIA CURENTĂ:
An şcolar

Procent
promovabilitate

2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

17,24%
40%
33%
44%
40,91%
51,6%

STATISTICA REALIZARII PLANULUI DE ŞCOLARIZARE
2017-2018
Forma de
învăţământ
liceu zi clasa IX
liceu seral clasa
IX
Învăţământ 3 ani
profesional clasa
a IX
liceu clasa IX
frecvenţă redusă
Liceu seral clasa
a XI a
școala de maistri
seral
școala
postliceala

nr clase
planificat

nr clase
realizat

2018-2019

2019-2020

2020-2021

nr clase
planificat

nr clase
realizat

nr clase
planificat

nr clase
realizat

nr clase
planificat

nr clase
realizat

2 clase

2 clase

2 clase

1 clasă

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

1 clasă

2 clase

1 clasă

1 clase

1 clasă

1 clase

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

2 clase

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

1 clase

1 clase

1 clase

1 clase

1 clase

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

1 clasă

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

2 clase

4 clase

4 clase

4 clase

4 clase

4 clase

4 clase

4 clase

4 clase
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EXAMEN CERTIFICARE COMPETENŢE PROFESIONALE

Nivel 5 - şcoală de maiştri – februarie 2021

Nivel 4 – liceu zi şi seral – iunie 2021

Nr.
înscrişi

Nr.elevi
prezenţi

Nr. elevi
admişi

promovabilitate

Nr.
înscrişi

Nr.elevi
prezenţi

Nr. elevi
admişi

promovabilitate

35

35

35

100%

81

81

81

100%

Nivel 3 – şcoală profesională– iulie 2021

Nivel 5 – şcoală postliceală curs zi – iulie 2021

Nr.
înscrişi

Nr.elevi
prezenţi

Nr. elevi
admişi

promovabilitate

Nr.
înscrişi

Nr.elevi
prezenţi

Nr. elevi
admişi

promovabilitate

10

10

10

100%

56

56

56

100%

ACTIVITĂTI EXTRACURRICULARE
PROIECTE EDUCATIVE DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
Prin buna colaborare între elevi, părinţi, profesori şi alţi parteneri educaţionali, în cadrul Liceului
Tehnologic ”Aurel Vlaicu” s-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi extracurriculare:
• Festivitatea de deschidere a anului şcolar – dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia
Liliana, consilier educativ, diriginți, profesori
• Începutul anului bisericesc- prof. Lazăr Liviu, clasele 9A,9B, 12 A, 12B – spetembrie 2020
• În Săptămâna Educaţiei Globale, 16 - 20 noiembrie 2020, cu tema „Este lumea noastră!
Să acționăm împreună! (IT’S OUR WORLD. LET’S TAKE ACTION TOGETHER!)”,
s-au desfăşurat următoarele activități: „Sintagma de "înțelegere" raportată la noțiunea de timp”
– prof. Mitrea Gabriela, ”Dă mai departe!- prof. Neghină Maricica, ” Planeta noastră, viitorul
nostru!, ”Să combatem schimbările climatice” – prof. Neghină Maricica, Lungu
Viorica, ”Toleranța în era tehnologiei”– prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana, ” Să acționăm
împreună pentru sănătatea emoțională – Cum mă ajut pe mine și pe cei din jur?” –psih. psih.
Agreci Andreea, prof. Zubașcu Raluca, Lazăr Liviu, ” Educație în era digitală”- prof. Grecu
Diana, ”Combaterea violenței în mediul online”, prof. Tudorancea Anișoara
PROIECTE EDUCATIVE DERULATE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020
1. Proiectul Pentru Învățământul Secundar ROSE DREAM - Acord de grant nr.
SGL/RI/142/27.06.2017– activități pedagogice și de sprijin, consilierea elevilor, activități
extracurriculare: cercuri de teatru și lectură, Club FACT, ateliere de creație, team-buiding
2. Proiectul ”Școli Ambasador ale Parlamentului European în România”– 6 ambasadori seniori
– profesori: Rusu Mariana, Ciupercă Silviana, Guguilă Claudia, Codreș Carmen, Anghel
Corina, Gurău Mirela, Guguilă Claudia
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3. Concursul Județean ”ECO-CREATIVITATE” ediția a I –a, 2020-2021- lansare dir.
Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Neghină Maricica,
4. Concursul Național ecOprovocarea, ediția 2020-2021 – locul I – echipa „Grădini
multifuncționale” – coordonator prof. Neghină Maricica și locul II – echipa „Economie
circulară” – coordonator eleva Mihai Gabriela Cosmina Floricica- dir. Ciupercă Silviana,
prof. coord. Neghină Maricica, Varlan Oana Georgiana
5. Parteneriat LTAV-ONG ”Tinerii și viitorul” – desfășurarea de activități în parteneriat- dir.
Ciupercă Silviana, dir.adj. Guguilă Claudia Liliana, prof. Codreș Carmen, Neghină
Maricica, Neagu Maria
6. Proiectul ”Instrucțiuni pentru păstrarea sănătății” – derulat de DSP Galați, în parteneriat cu
ONG ”Tinerii și Viitorul” și LTAV Galați – septembrie 2021
7. Proiect ”Global Education Week 2020”- Diplomă de participare- prof. Neghină Maricica,
clasa 9B- noiembrie 2020
8. Parteneriat educațional – Ocolul Silvic Galați – înreg. nr. 5430/21.10.2020- dir. Ciupercă
Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Neghină Maricica
9. Parteneriat educațional – Agenția pentru Protecția Mediului Galați – înreg. nr.
5429/21.10.2020 - dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia Liliana, prof. Neghină
Maricica
10. Proiect educațional privind colectarea uleiului uzat în unitățile de învățământ
„Aruncăm....Aruncăm...De ce să nu reciclăm?” – înreg. nr. 5431/21.10.2020;
11. Proiect "Distanțarea nu anulează victimizarea", Parteneriat O.N.G."Tinerii și Viitorul",
Centrul Regional Galați din cadrul Agentiei Naționale împotriva Traficului de Persoane și
Inspectoratul de Poliție Județean Galați, 12-18.10.2020 – dir. Ciupercă Silviana, dir. adj.
Guguilă Claudia, prof. Codreș Carmen Mariana
12. Creare și publicare de resurse educaționale deschise la Centrul de cursuri și meditații
„Domnul Trandafir Teach-ital”- Cerificat de creator de conținut educațional- prof. Neghină
Maricica
13. Proiect de parteneriat ,,Să descoperim lumea cărţilor” cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A.
Urechia” filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”, coord: dir. Ciupercă Silviana, bibl. Catan Cătălina,
prof. Neghină Maricica, nr. înrg. 5402/21.10.2020.
14. Proiect educațional Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați - „Lectura este o formă a
fericirii”- prof. Neghină Maricica, bibl. Catan Cătălina
15. Parteneriat LTAV- „Viitorul în roz” - 06.11.2020 - ”Colectare-reciclare ulei uzat”- prof.
Neghină Maricica, Varlan Oana, Tudorancea Anișoara etc.
16. Proiect local în cadrul săptămânii Educaţiei Globale, tema „Este lumea noastră! Să
acționăm împreună! (IT’S OUR WORLD. LET’S TAKE ACTION TOGETHER!)”, - dir.
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Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana, Neghină
Maricica, Lungu Viorica, Zubașcu Raluca, psih. Agreci Andreea, Tudorancea Anișoara,
Mitrea Gabriela
17. Proiect ”5 decembrie 2020, Ziua Internațională a Voluntarului”, organizat de ONG ”Tinerii
și viitorul” - prof. Codreș Carmen
18. Proiect județean –Campania umanitară „De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, 218.12.2020, Ediția a VIII-a - CJRAE Galați, coordonatori: dir. Ciupercă Silviana, dir. adj.
Guguilă Claudia Liliana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen– profesori voluntari:
Zubașcu Raluca, Rusu Mariana, Tudorancea Anișoara, Neghină Maricica, Panait Violeta
etc.
19. Proiectul ”RO Cyberex- Perfecționare, cooperare și prevenire în lupta împotriva
criminalității informatice, propus de INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN
GALAȚI prin d-na caporal PANĂ CRISTINA, PV nr. 6192/16.12.2020 – prof. Lungu
Viorica
20. Simpozionul Internațional ”Oamenii frumoși ai culturii românești” – prof. Ciupercă
Silviana- lucrarea ”Nicolae T. Petrescu, primul inginer radio-electronist român”, prof.
Codreș Carmen- lucrarea ”Camil Petrescu -scriitorul care ,,nu poate vorbi onest decât la
persoana I’’, prof. Rusu Mariana- lucrarea ”Marin Preda, scriitorul care a salvat literatura de
teroarea istoriei”, prof. Anghel Corina, lucrarea - ”Vasile Pârvan, deschizător de cunoaștere
spre trecut” – ianuarie 2020
21. Simpozionul Internațional dedicat Zilei Mondiale a Zonelor Umede – „Wetlands and water”,
organizat de Asociația „Tinerii și Viitorul” Galati parteneriat cu Agentia pentru Protecția
Mediului Galați – prof. Ciupercă Silviana, Codreș Carmen
22. Programul Jaromania – Junior Achievement of Romania, ”Școala Altfel: JA in a Day –
Educație STEM – prof. Neghină Maricica, clasa 9B- participare webinarii: „JA EDUCAȚIE
STEM”– 19.10.2020, înreg. nr. 5575/02.11.2020; „Manager Proiect Informatic/STEM - Job
Shadow” – 29.01.2021;
23. Parteneriat LTAV- Junoir Achievement România – Activitate online Jaromania ”Bussinest
analyst” (26/01/2021), activitate online cu firma WatersRomania-voluntar Anca
Mohora(ianuarie) – prof. Lungu Viorica, clasa 9Ap
24. Proiect județean- Conferința ,,Viitorul în România Meseriașă”, Ziua Națională a Meseriilor;
martie 2021- coordonatori: dir. Ciupercă Silviana, psih. Agreci Andreea, dir. adj. Guguilă
Claudia Liliana, Gurău Mirela
25. Proiect internațional de parteneriat organizat în mediul online, în colaborare cu Liceul
Teoretic „Mihai Eminescu”, din Chișinău, Republica Moldova – prof. Rusu Mariana,
Codreș Carmen Mariana – martie-mai 2021
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26. Proiect educațional pentru promovarea culturii: I.N.S.P.I.R, în colaborare cu școli generale
și licee din Galați- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen Mariana – semestrul al II-lea
27. Proiect județean: Târgul de oferte educaționale „Cariera”, aprilie 2021; coordonatori: dir.
Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia Liliana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen,
Rusu Mariana, Gurău Mirela, Prisecaru Tudor
28. Proiect local ”Creativitate versus violență” nr. înreg. 1431/13.04.2021 - prof. Silviana
Ciupercă – director, Guguilă Claudia-Liliana- director adjunct, Mariana Rusu, Carmen
Codreş, Neghină Maricica
29. Proiect județean: „Târgul meseriilor”, mai 2021- dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă
Claudia, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen, Rusu Mariana, Gurău Mirela, Neagu Maria
Magdalena
30. „Sesiunea de comunicări științifice studențești Emil Ceangă” din cadrul Facultății ACIEE –
prof. îndrumători: dir. Ciupercă Silviana, prof. Guguilă Claudia, Anghele Desilia, Stănescu
Ionel, Prisecaru Tudor - mențiune elevi Mancaș George-Valentin 11 A, Lepădatu OanaCristina 9A, Paraschiv Alexandru 10 A – mai 2021
31. Concurs Regional ”Tehnostil”, ediția a VIII a la Radu Negru, 20 mai 2021, participare
indirecta, cu diplome de participare – prof. Stănescu Ionel, Anghele Desilia
32. Programul de promovare a științei ,,ChemGeneration # STAI ACASĂ –EXPERIMENTE
CHIMICE , EDIȚIA 2021, derulat de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a
Universității Babeș-Bolyai împreună cu Basf România- prof. Tudorancea Anișoara, clasa
11B
33. Proiect județean- Campania umanitară „Zâmbetul, jocul și veselia îmi colorează
copilăria!”/”Aripi de bunătate pentru zâmbete colorate”, la școala prietenă-Liceul
Tehnologic „Aurel Vlaicu” - iunie 2021- în parteneriat cu CJRAE Galați, coordonatori: dir.
Ciupercă Silviana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen, Guguilă Claudia Liliana, –
profesori voluntari: Zubașcu Raluca, Rusu Mariana, Tudorancea Anișoara, Neghină
Maricica, Panait Violeta etc.
34. Proiecte ale psihologului școlar
-”Fii în formă pentru școală!”, proiect educațional „Din nou împreună!”- facilitarea adaptării
elevilor în mediul educațional - clasele 9A și 9B, septembrie- octombrie- psih. psih. Agreci
Andreea
-Programul de consiliere „Rămâi la școală, școala este șansa ta!”, pentru prevenirea
absenteismului/ abandonului şcolar - clasele a 9-a si a 10-a - septembrie-noiembrie
-Programul de consiliere”Fii activ! Nu captiv!”,pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos,
clasele 9-12, octombrie-ianuarie- psih. psih. Agreci Andreea
-Programul ”Viitorul este acum!”, pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor în
vederea optimizării procesului de alegere al unui anumit traseu socio-profesional, grup ţintă
– elevii din clasele a XII-a, perioada noiembrie-ianuarie;
-Programul de consiliere „Violența nu este o soluție !”, prevenirea și diminuarea fenomenului
de bullying prin derularea, la clasele IX-XI, pe parcursul sem I ;
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35. -Proiectul educațional în colaborare cu UNIV. AL.I.CUZA „Cunoștințe și competențe pentru
viață!” - noiembrie-ianuarie - elevii din clasele 11-12, coordonator psih. Agreci Andreea
36. Participarea la conferințe, webminarii ce au vizat prezentarea unor exemple de bune practici
pentru desfășurarea învățării în format online și instruirea pentru utilizarea diverselor
platforme educaționale

-

-

-

37. Activități de dezvoltare personală:
- „Să acționăm împreună pentru sănătatea emoțională!”- Cum mă ajut pe mine și pe cei din
jur? - noiembrie 2020 , activitate de dezvoltare personală – prof Zubașcu Raluca
-„Relațiile interumane-în evoluție sau în regres?”(10.03.2021-cl.9B)-nr.înreg.105/10.03.2021
– prof. Mitrea Gabriela
- „Să gândim logic!” clasa a 9-a A, 09.03.2021 – prof. Tofan Daniela
Psih. Agreci Andreea:
• ,,Luna toleranței și a dăruirii”, decembrie 2020;
• „Luna iubirii, a relațiilor și a non-violenței!”, luna februarie 2021;
• „Luna copilului”, luna iunie 2021 ;
38. Activități culturale:
Ziua Europeană a Limbilor Străine – prof. Zubașcu Raluca, Vasile Mădălina, Lazăr Liviu septembrie 2020
”Halloween or St Andrew?- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B
„Pe urmele Luceafărului românesc- Eminescu, poet universal” - Lecție-online, dezbatere,
concurs, realizarea de materiale în aplicația Story-Jumper – elevi ai claselor 11A, 10A15.01.2021- prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana
Dascălul vis a vis de teleșcoală″(05.11.2020-cl.9B)-nr.înreg.32/05.11.2020- prof. Mitrea Gabriela
-„Ce impact are teleșcoala în viața noastră?”(14.01.2021-cl.12B)-nr.înreg.66/14.01.2021 – prof.
Mitrea Gabriela
"Halloween party!”- 29 octombrie 2020 12A, 12 B- prof. Ionescu Daniela
”Halloween or St Andrew?- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B, noiembrie 2020
Activitate ,,Biblioteca arborilor”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. Urechia” filiala
nr. 2 ,,Paul P- 17.10.2020 -,,Fii inteligent, nu violent!” - minută nr.16/17.10.2020, bibl. Catan
Cătălina

-

23.10.2020 - ,,Să descoperim lumea cărţilor”, 26.10.2020 activitate ,,Mesajul meu Antidrog” minuta nr.18/26.10.2020- bibl. Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, clasa 9B, parteneriat
APM - minuta nr. 17/23.10.2020;

-

06.11.2020 activitate ,,Copacul educaţiei”, bibl. Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, cls. 9B
- minuta nr.34/06.11.2020 Păltănea” conform minuta nr. 110/17.03.2021- bibl. Catan Cătălina
-„Pe cărările Andreiene”, noiembrie 2020, prof. Lazăr Liviu, clasa 9A
-1 decembrie 1918 - Ziua națională, prilej de mândrie, cls Xa, dezbatere - Făuritori de țară – prof.
Anghel Corina

-

”Crăciunul la români”, ”Crăciunul din sufletele noastre”, - ”Ajută-l pe Moș Crăciun”, în
parteneriat cu Filiala nr. 2 BVAU și Crucea Roșie - 11.12.2020, minută nr. 58/11.12.2020- bibl.
Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, ”Dăruind vei dobândi”, „Santa Claus” – 18.12.2020 - IB
- dezbateri, prezentări, realizarea de ”cărți” tematice cu aplicația storyjumper – prof. Codreș
Carmen, Rusu Mariana, Grecu Diana, Neghină Maricica, Vișan Mirela, bibl. Catan Cătălina,
Tudorancea Anișoara, Varlan Oana, Lazăr Liviu
-”Cartierul citește” – activitate organizată împreună cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. Urechia”
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filiala
nr. 2 ,,Paul Păltănea și licee și școli generale din împrejurimi, cu ocazia „Zilei
Internaționale a Cititului Împreună” (ZICI)- prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana- PV.
nr.152/10.02.2021
-

Happy Valentine- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B- februarie 2021
- "Dragobetele, între prezent și trecut ...între tradiție si modernism"-24.02.2021, în parteneriat cu
ONG „Tinerii și viitorul”- prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana

-

Activitate ,,Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete” conform minută nr. 96/24.02.2021, bibl. Catan
Cătălina -9 Mai 2021, Ziua Europei - drepturi și libertăți vs. securitate, dezbatere, cls. 12 Bprof. Anghel Corina
- ”Din inimă, pentru inimă” – Parteneri: Asociația „Bunul Samaritean”-Nicorești și Biserica „Sf.
Antonie cel Mare - elevii LTAV, prof. Neghină Maricica - 19.05.2021;
- Concurs religie-„Urcuș spre Înviere”- prof. Lazăr Liviu, elevi ai claselor de liceu
-Participare pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni organizat de Arhiepiscopia Dunării de Jos– „2021Anul omagial al pastorației românilor din afara României” – 21.06.2021 - prof. Lazăr Liviu,
Neghină Maricica, Tofan Daniela
- „Du-te, Soare, vino, Luna/Sanziele îmbună”...24.06.2021- activitate desfășurată în parteneriat
cu ONG „Tinerii și Viitorul”- prof. Codreș Carmen, Neagu Maria Magdalena
-„Ziua în care flutură mai multe steaguri ca oricând în România, în parteneriat cu O.N.G."Tinerii
și Viitorul", Ziua Drapelului Național- Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la
„Dunarea de Jos”- 27.06.2021- dir. Ciupercă Silviana, prof. Codreș Carmen, Neagu Maria
Magdalena

-

-„Turism virtual”(08.07.2021-cl.9B)-nr.înreg.150/08.07.2021- prof. Mitrea Gabriela
Excursie școlară tematică - Vizite în centre universitare și la case memoriale - IAȘI 12.06.2021,
Proiect ROSE- DREAM- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen, bibl. Catan Cătălina

-

-

-

39. Activități cu tematică ecologică:
”SOS planeta noastră!” – prof. Zubașcu Raluca, clasa 11B, noiembrie 2020
”Principiile economiei circulare” - ecOprovocarea – cls 11B, 12B - 07.12.2020- prof. Neghină
Maricica
- 30.10.2020 activitate ,,Salvaţi delfinii” – Ziua internaţională a Marii Negre- bibl. Catan Cătălina,
prof. Neghină Maricica, clasa 11B, 12B,
parteneriat APM - 26/30.10.2020.
”Harta reciclării” – cls 11B - 11.12.2020, ”Efectul de seră” – cls 11B, 12B – ecOprovocarea 15.12.2020- prof. Neghină Maricica
„Colectare-reciclarea ulei uzat” – 06.11.2020, LTAV în parteneriat cu „Viitorul în roz” - prof.
Varlan Oana, prof. Neghină Maricica, prof. Tudorancea Anișoara, prof. Lungu Viorica,
-„Importanța rezervațiilor naturale pentru mediu” – 14.01.2021 – 12B- prof. Varlan Oana, prof.
Neghină Maricica
25 septembrie 2020, Ziua Mondială a Munților Carpați, clasa 12 B- prof. Ciocan Emanuela
„Planeta noastră, viitorul nostru”-PV nr.6192/16.12.2020- prof. Lungu Viorica, clasa 9Ap
„Protejăm apele-colectare ulei uzat” – elevii LTAV – 17.02.2021, ”Piramida responsabilității față
de mediu” – cls 9B, 11B, 12B - 19.02.2021- prof. Neghină Maricica, prof. Tudorancea Anișoara
„Născut să fii liber” – cls 11B - 12.03.2021, ”Biblioteca arborilor” – cls 12B 17.03.2021; ”Valoarea apei -ziua Mondială a Apei” – cls 11B - 23.03.2021 - minuta nr.
110/17.03.2021- bibl. Catan Cătălina - prof. Neghină Maricica, bibl. Catan Cătălina, prof. Varlan
Oana
„Pădurile-Clima-Schimbare” - 22.03.2021 – 11B2- bibl. Catan Cătălina, prof. Varlan Oana
„Conștientizare-Compost la tine acasă”( nr. 129/ 15.04.2021) – cls 9B, 12A, 12B 15.04.2021, ”Ziua Planetei Pământ” – cls 9B - 22.04.2021, ”Impactul reciclării uleiului uzat
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alimentar asupra mediului” – elevii LTAV - 23.04.2021, ”Impactul reciclării DEEE-urilor” –
elevii LTAV - 23.04.2021; - prof. Neghină Maricica, prof. Varlan Oana, prof. Vasile Mădălina,
prof Covalea Marinela
- „Importanţa reciclării DEEE-urilor- propunător: Varlan Oana, prof. Vasile Mădălina, aprilie 2021,
nr. 131/23.04.2021
- „România neîmblânzită”, clasa 9B, vizionare film, 25.05.2021 - prof. Ciocan Emanuela
- ”Pași spre o economie circulară” – elevii LTAV - 20.05.2021- prof. Neghină Maricica, Cazan
Mihaela Daniela
- Activitate ,,Ziua Planetei Pământ” conform minută nr. 130/22.04.2021, bibl. Catan Cătălina
- „Un ocean de plastic”, clasa 9B, vizionare film, 08.06.2021, prof. Ciocan Emanuela
- Ziua Mondială a Mediului-“REDEFINEȘTE, RECONSTRUIEȘTE, RESTAUREAZĂ” – ONG
„Tinerii și viitorul” - cls 9B și 11B - 05.06.2021- prof. Neghină Maricica, bibl. Catan Cătălina
- Ziua Internațională a Energiei Eoliene-“Vântul, sursă principală de energie” – ONG „Tinerii și
viitorul” – cls 9B-15.06.2021- prof. Neghină Maricica
- „Ziua internațională a Dunării”, clasa 9B, 29.06.2021 -prof. Ciocan Emanuela, prof. Neghină
Maricica, masă rotundă
40. Activități antiviolență, antidrog, împotriva traficului de persoane etc.
-”Ce este violența domestică?”, clasa 11B, 15. 10.2020 – prof. Tofan Daniela
- Chestionar privind hărțuirea și violența în școală – prof. Covalea Marinela, prof. Neghină Maricica,
elevii clasei 12 B- nr. 5229/ 14.10.2020
- „Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane” – prof. Lazăr Liviu, clasa 9A
- ”Violența și abuzul în familie”, clasa 12B, 12.11.2020, prof. Tofan Daniela
- Dezbateri online ”Violența pe internet”, ”Bullyingul și mediul online” – prof. Rusu Mariana, Codreș
Carmen, decembrie 2020
-”Fii inteligent, nu fi violent!”, clasa 11B, 27.01.2021, prof. Tudorancea Anișoara
- ”Drogurile îți curmă visurile” – cls 9B - 27.11.2020 – prof. Neghină Maricica
- ”Spune NU violenței” – cls 9B - 04.12.2020, ”Violența în școală ” – cls 11B - 07.12.2020,
- ”Violența, arma celor slabi” – cls 11B - 07.12.2020, ”Abandonul școlar, cauze și modalități de
prevenire”, ”Spune NU Bullying-ului” – cls 11B - 14.12.2020, ”Reguli anti-bullying” – cls 12B 13.01.2021, ”Protecție împotriva violenței” – cls 9B - 15.01.2021, ”Antidot pentru violență” – cls
12B - 22.01.2021; – prof. Neghină Maricica
- ”Fii inteligent, nu fi violent!”, clasa 11B, 27.01.2021, prof. Tudorancea Anișoara, 17.10.2020, bibl.
Catan Cătălina, clasa 9B, minută nr.16/17.10.2020, PV nr.95/19.02.2021 - elevii clasei 12A, prof.
Lungu Viorica
-„Mesajul meu Antidrog” – 26.10.2020 – 12B, ,,Naivitatea costă” – 18.12.2020 – 9B, „Viața are
prioritate” – 23.11.2020 – 12B, „Necenzurat”-12B, „Nu crede în vise false, spune nu traficanților” –
27.01.2021 – 12B- prof. Varlan Oana
- ”Agresivitatea verbală, bullyingul în familie și în societate”(09.12.2020-cl.11A)- prof. Mitrea
Gabriela
-”Cum combatem traficul de persoane?”- prof. Mazilu Lidia, Dumitrov Luminița, Buruiana Maria
- ”Pledoarie pentru un stil de viață sănătos” - prof. Mazilu Lidia, Dumitrov Luminița, Buruiana M.
- ”Circulația rutieră” – cls 12B - 16.12.2020- prof. Neghină Maricica
- ”Agresivitatea verbală, bullyingul în familie și în societate”(09.12.2020-cl.11A)- prof. Mitrea
Gabriela-nr.înreg.53/09.12.2020;
-”Siguranța pe internet” în cadrul proiectului ”RO Cyberex- Perfecționare, cooperare și prevenire în
lupta împotriva criminalității informatice, propus de Inspectoratul de Poliție Județean Galați prin dna caporal Pană Cristina, PV nr. 6192/16.12.2020- prof. Lungu Viorica, clasa 9Ap
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- ”Alcoolul nu te face mare” – cls 12B - 12.01.2021, ”Echipament de siguranță pentru bicicletă” –
cls 11B - 18.01.2021,”Antidot pentru violență” – cls 12B - 22.01.2021; ”Cauzele absenteismului” –
cls 12B - 26.01.2021 – prof. Neghină Maricica
- ”Violența nu trebuie tolerată” – cls 12B - 18.01.2021, ”Ce se întâmplă cu corpul tău când fumezi ”
– cls 11B, - 10.02.2021; - ”Absenteismul și rolul familiei în abandonul școlar” – cls 9B - 12.03.2021;”Bullying online” – cls 11B - 14.05.2021;- prof. Neghină Maricica
- „Agentul de circulație – prietenul meu” - 23.03.2021 – 11B2 – prof. Varlan Oana
- „Cauzele abuzului de drog” - 29.03.2021 – 12B– prof. Varlan Oana
- ”Stop risipei alimentare” – elevii LTAV - 17.05.2021;
41.Participarea la conferințe, webminarii ce au vizat prezentarea unor exemple de bune practici pentru
desfășurarea învățării în format online și instruirea pentru utilizarea diverselor platforme educaționale
42.Activități de orientare în carieră
- Proiect INTESPO 113589 – Îndrumarea tinerilor din ani terminali pentru înregistrarea în evidențele
Serviciului Public de Ocupare – AJOFM Galați ( nr înreg 1739/17.05.2021) – prof. Grecu Diana,
clasa 12A
- Program de informare derulat de AJOFM „Oportunități pe piata muncii”- prof. Covalea Marinela,
prof. Dumitrov Luminița - elevii clasei 12 B- adeverința cu nr. 1733/ 17.05.2021
-„Modalități de explorare a posibilităților de carieră”(01.04.2021-cl.12B)-nr.înreg.118/01.04.2021prof. Mitrea Gabriela
- „Cum îmi desfășor activitatea de antreprenor?” - Clasa a 10-a A, prof. Tofan Daniela 10.06.2021

PERFORMANŢELE ELEVILOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020 – 2021
Nr.
Crt.
1.

2.

Numele şi
prenumele
elevului
ECHIPA DE
AMBASADORI
JUNIORI

Clasa

Mihai Gabriela
Cosmina
Floricica
Echipa
„Economie
circulară”

10B

Profesorul
coordonator

Activitatea

Premii/
diplome

Echipa de
ambasadori
seniori:
Rusu Mariana
Ciupercă
Silviana
Guguilă
ClaudiaLiliana
Codreș
CarmenMariana,
Anghel XeniaCorina
Gurău Mirela
Dir. Ciupercă
Silviana
Neghină
Maricica
Varlan Oana –
Georgiana

Proiectul ”ȘcoliAmbasador ale
Parlamentului European
în România”

Titlul de
Școală
Ambasador a
Parlamentului
European
(titlu păstrat)

Concursul Național
EcOprovocarea

Locul II

18
3.

ECHIPA ȘCOLII

4.

Miron Mihai

5.

ECHIPA ȘCOLII

6.

MATEI ANA
MARIA

7.

Echipa „Grădini
Multifuncțional
e” LTAV

8.

Caraulov
Adriana
Georgiana

12A

Guguilă
Claudia
Liliana

9.

Cehan Gabriel

12A

Guguilă
Claudia
Liliana

10.

Diaconu Dorin
Ilie

2M

Guguilă
Claudia
Liliana

9Ap

11B

Dir. Ciupercă
Silviana
Varlan Oana –
Georgiana

Concursul Național
EcOprovocarea secțiunea
”Reciclare”

Locul III

Lungu Viorica

Concursul Jaromania secțiunea minicompanii

Certificat de
participare

„Târgul de OferteCariera”, 20-22.04.2021

Premiul III

Concursul 18ational cu
participare
internațională de
ecologie și protecția
mediului ”IAȘI gren bag,
creează și
responsabilizează pentru
eco-ul naturii!”, ediția a Xa
Concursul Național
EcOprovocarea
ViitorPlus – care s-a
desfășurat în intervalul
15 octombrie 2020 – 15
mai 2021.
Concurs Regional de Artă
Fotografică- Fotograful
Naturalist-„Lumea în
imagini”, mai 2021,
Botoșani
Concurs Interjudețean de
referate și comunicări
științifice, Roman, iunie
2021

Diplomă de
participare

Concurs Interjudețean de
referate și comunicări
științifice, Roman, iunie
2021

Locul II

Neghină
Maricica

Neghină
Maricica
Varlan Oana

Locul I

Locul I

Locul I
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11.

Mancaș George
Valentin,
Lepădatu Oana
Cristina,
Paraschiv
Alexandru
Postelnicu
Bianca

11A

Guguilă
Claudia
Liliana,
Anghele
Desilia

Sesiunea de Comunicări
Științifice Studențești
„Emil Ceangă”SCSS2021,
secțiunea a 6_a

Mențiune

9B

Grecu Diana,
Covalea
Marinela,
Severin Mirela

Concursul Județean de
matematică „DAN
HULUBEI”, Ediția XVIII
– 26 iunie 2021

Mențiune

13.

Condrea
Alexandru Florin

11A

Grecu Diana,
Covalea
Marinela,
Severin Mirela

Concursul Județean de
matematică „DAN
HULUBEI”, Ediția XVIII
– 26 iunie 2021

Mențiune

14.

Popa Diana

9A

Grecu Diana,
Covalea
Marinela,
Severin Mirela

Concursul Județean de
matematică „DAN
HULUBEI”, Ediția XVIII
– 26 iunie 2021

Premiul III

15.

Păduraru Matei

11A

Grecu Diana,
Covalea
Marinela,
Severin Mirela

Concursul Județean de
matematică „DAN
HULUBEI”, Ediția XVIII
– 26 iunie 2021

Premiul I

16.

Bute Pavel,
Scutaru George

9Ap

Lungu Viorica

Concurs Tehnostil, editia
VIII-18.06.2021

Premiul I

17.

Grup de elevi

11A

-„Sesiunea de comunicări
științifice studențești Emil
Ceangă” din cadrul
Facultății ACIEE

Diplomă de
participare

18.

Grup de elevi

9B

dir. Ciupercă
Silviana, prof.
Guguilă
Claudia,
Anghele
Desilia,
Stănescu Ionel,
Prisecaru
Tudor
Neghină
Maricica

Proiect ”Global Education
Week 2020”

Diplomă de
participare

19.

Marin Zinaida

12A

Ciupercă
Silviana

Concurs Regional de Artă
Fotografică- Fotograful
Naturalist-„Lumea în
imagini”, mai 2021,
Botoșani

Diplomă de
participare

12.

20
20.

Grup de elevi

11A

Stănescu Ionel,
Anghele
Desilia

21.

Paraiciuk
George

11A

Guguilă
Concurs Regional
Claudia Liliana „TEHNOFAN”, ediția a
Stănescu Ionel VII-a, 12 mai 2021

Diplomă de
participare

22.

Codreanu Virgil

11A

Anghele
Desilia

Concursul Regional
,,TEHNOFAN,,, Ediția a
VII-a, Galați, 12 Mai 2021

Diplomă de
participare

23.

Rotaru MihaițăPaul

11A

Anghele
Desilia

Concursul Regional
,,TEHNOSTIL,, Ediția a
VIII-a , Liceul Tehnologic
,,Radu Negru,, Galați

Diplomă de
participare

24.

Grup de elevi

11B

Tudorancea
Anișoara

,,ChemGeneration # STAI Diplome de
ACASĂ”-experimente
participare
chimice, ediția 2021derulat
de Facultatea de chimie și
Inginerie Chimică
a
Universității Babeș-Bolyai
împreună
cu
Basf
România.

Concurs
Regional ”Tehnostil”,
ediția a VIII a la Radu
Negru, 20 mai 2021

diplome de
participare

PERFORMANȚE PROFESORI 2020-2021
NR.
CRT.
1.

2.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
PROFESORULUI
Ciupercă Silviana
Codreș Carmen
Rusu Mariana
Guguilă Claudia
Liliana
Gurău Mirela
Ciupercă Silviana
Guguilă Claudia
Liliana

ACTIVITATEA

REZULTAT

Coordonare și participare la
activități în cadrul
proiectului ”Școli- ambasador
ale Parlementului European în
România

Diplome de
coordonator

Participare la „Management
educational prin metode
internaționale”, Dubai, mai 2021

Diplomă de
participare
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3.

Guguilă Claudia
Liliana

4.

Guguilă Claudia
Liliana

5.

Guguilă Claudia
Liliana

6.

Guguilă Claudia
Liliana

7.

Guguilă Claudia
Liliana

8.

Guguilă Claudia
Liliana

9.

Guguilă Claudia
Liliana

10. Ciupercă Silviana
Guguilă Claudia
Liliana
Iancu Claudia
11. Anghele Desilia
Lungu Viorica Steluța

12. Neagu Maria
Magdalena

Participare Concurs
Interjudețean de referate și
comunicări științifice, Roman,
iunie 2021
Participare Simpozion „Eficient
și modern în învățământul
românesc actual”, ediția a V-a,
Bîrlad, 25 martie 2021
Participare la Conferința
Națională„Teaching The Google
Generation”, 27 aprilie 2021
Participare Simpozion Județean
cu participare națională
„Educație pentru voluntariat”,
martie-iunie 2021
Participare Simpozion Județean
cu participare națională
„Strategii didactice inovative
pentru o educație de calitate”16
aprilie 2021
Participare Conferința națională
„Elevul- oglinda
învățământului”, iulie 2021
Participare Simpozion „Mari
dascăli și oameni de știință”,
Galați, 17 mai 2021
Participare la Conferința
Regională „Consilierea
psihopedagogică între teorie și
practică”, ediția a XVIII-a, Galați,
17 iunie 2021
Participare Conferința
Internațională ,,Soluții
inovatoare în educație,,(ediția a
IV-a, 27 Mai 2021), Centrul de
Educație Digitală Edumagic
Solutions
Webinar„Educaţia digitală şi
provocările secolului XXI- Cum
gestionăm învăţarea în mediul
virtual?” 27-28.11.2020 şi la

Locul I

Diplomă de
participare

Diplomă de
participare
Diplomă de
participare

Diplomă de
participare

Diplomă de
membru al
echipei de
organizare
Diplomă de
participare
Diplome de
participare

Diplome de
participare

Diplome de
participare
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13. Rusu Mariana
Codreș Carmen

14. Rusu Mariana
Codreș Carmen

15. Iancu Claudia

16. Iancu Claudia

17. Iancu Claudia

18. Iancu Claudia

seria IV de webinare
Webdidactica în perioada 1418 iunie 2021.
Participarea la seminarul ”Cum
putem adapta ora ținută în clasă
contextului actual?”, organizat
de formatorii de la INTERACT
București- 4.12.2020
Participare
la
Simpozionul
Internațional ”Oamenii frumoși
ai culturii românești” –ianuarie
2020
Participare la Simpozionul
regional „Curriculum obligatoriu
– reper în dezvoltarea
curriculumului opțional”,
București, 12 mai 2021
Participare la Conferința
națională „Tradiție și creativitate
în școală”, Simpozion
internaţional „ Cadre didacticepromotor al sistemului de valori
” Slobozia , 19-20august 2021
Participare la Școala de Vară
proiectului educaţional „ Şcoala
românească de la inovare la
promovare”- Ialomiţa,19- 22. 08
2021
Participare
la
Congresul
internațional
al
cadrelor
didactice din țară și de peste
hotare , Oradea, 3-6.08.2021

Diplome de
participare

Diplome de
participare

Diplomă de
participare

Diplomă de
participare

Diplomă de
participare

Diplomă de
participare

1.5.PRIORITĂŢI NAŢIONALE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR
ROMÂNESC
Tinând cont de evoluţia cererii de forţă de muncă ce indică necesitatea ca şcolile din
învăţământul profesional şi tehnic să includă în oferta lor mai multe programe de recalificare
pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii,
în momentul de faţă preocuparea de bază în învăţământul preuniversitar românesc o constituie
analiza rezultatelor implementării reformei prin prisma menţinerii unui echilibru între cererea
de forţă de muncă şi oferta de personal calificat pe diversele trepte ale învăţământului, astfel
încât să rămână deschisă posibilitatea recalificării rapide, în funcţie de dinamica economică
locală şi zonală.

23
Având în vedere acest aspect se ridică următoarele probleme:
• inserţia profesională se face tot mai greu, identificarea unui loc de muncă este
anevoioasă, iar această lucru are influență asupra învăţământului prin nesiguranță în
alegerea unei traiectorii profesionale optime;
• analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru
grupele tinere de vârstă. Cel mai însemnat declin se proiectează pentru grupul ţintă
principal (15-18 ani) în care se încadrează elevii de liceu, respectiv școala profesională;
• pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, previziunile demografice corelate
cu concluziile rezultate din analiza indicatorilor pentru educaţie şi din analiza ofertei
curente în raport cu tendinţele pieţei muncii şi economiei regionale, conduc la nevoia de
planificare a unor măsuri vizând: ajustarea ofertei în raport cu nevoile de calificare pe
termen lung, asigurarea accesului la educaţie şi formare profesională, optimizarea
resurselor.
•
•

•

•

Direcţiile strategice ale educaţiei şi formării profesionale sunt:
coordonarea între instituţiile Consorţiului regional, în vederea planificării şi
implementării unor proceduri adecvate pentru investigarea pieţei muncii.
corelarea bazelor de date din şomaj cu noile finalităţi (calificări/niveluri de calificare)
obţinute prin sistemul de educaţie şi formare profesională şi cu prevederile viitorului
cadru naţional al calificărilor ar facilita schimbul de informaţii utile, de interes reciproc.
colaborarea între instituţiile din educaţie şi formare profesională, universităţi şi ale
organizaţii specializate pentru proiectarea şi aplicarea unor proceduri adecvate de
sondare a opiniei absolvenţilor şi angajatorilor - vizând inserţia profesională, gradul de
utilizare a competenţelor şi alte informaţii utile privind finalităţile sistemului de
educaţie şi formare profesională
evaluarea poziţiei în viitor a fiecărei şcoli din reţeaua şcolară actuală – prin aplicarea
unui set de criterii şi indicatori obiectivi cu referire la: evoluţia demografică, condiţiile
de acces în zonă/zonele apropiate, calitatea serviciilor, relevanţa faţă de nevoile de
calificare şi opţiunile elevilor.
Concluziile formulate din analiza planurilor de şcolarizare conduc la nevoia de
coordonare pe baza colaborării şcolilor în reţea pentru optimizarea ofertei, având în
vedere:
- acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu
- eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru
care poate opta elevul în zonă
- utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi
calităţii serviciilor
- soluţiile cele mai bune pentru asigurarea accesului la educaţie şi continuării studiilor
la nivelul următor de calificare, în condiţii de şanse egale (acces, calitate, varietate
de opţiuni)
- Adoptarea planificării prin PAS (planuri de acţiune ale şcolilor) corelate cu planurile
regionale şi locale (PRAI şi PLAI) de către toate unităţile de ÎPT
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PARTEA a II – a
ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1.CONTEXTUL DEMOGRAFIC
Din punct de vedere al distribuţiei pe medii rezidenţiale, se constată că la nivel judeţului
ponderile sunt apropiate de valorile regionale. Judeţul Galaţi are populaţie rezidentă
preponderent în mediul urban (56,5%).
Structura populaţiei pe sexe este foarte apropiată la nivel judeţean de structura la nivel
regional. Este preponderentă populaţia feminină atât la nivel regional cât şi la nivelul fiecărui
judeţ din cadrul regiunii. Diferenţa dintre ponderea populaţiei feminine şi a celei masculine este
la nivelul judeţului de 1,6 puncte procentuale.
• Populaţia din grupa de vârstă 0-14 ani are pondere mai mare decât media regională
(15,6% faţă de 15,1% media regională).
• Populaţia din grupa de vârstă 15-19 ani este cu 0,1 puncte procentuale mai bine
reprezentată în Galaţi decât la nivel regional.
• Populaţia de vârstă 20-24 are ponderea de 7,7%, superioară mediei regionale
(7,6%).
PROIECŢII DEMOGRAFICE AL ORIZONTUL ANULUI 2025
Prognoza demografică realizată de Institutul Naţional de Statistică pentru orizontul anului
2025 arată o scădere continuă pentru întreaga regiune şi pentru toate judeţele. La nivelul
judeţului Galaţi, scăderea prognozată în 2025 faţă de 2005 este cu aproape 14%.
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Structura populaţiei pe vârste şi medii
rezidenţiale
- jud. Galaţi, la 1 iulie 2010 100%

65+

80%

30-64

60%

25-29

40%

20-24

20%

15-19

Cea mai mare scădere se preconizează
pentru populaţia din grupa de vârstă 15-24 ani,
această scădere estimată fiind cu 41,9%. La toate
cele 3 grupe de vârstă se preconizează că judeţul
Galaţi va înregistra scăderi mai accentuate decât
media regională.

0-14

0%
TOTALURBANRURAL

PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAŢII PENTRU IPT

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi
formării profesionale, apreciem următoarele:
➢ Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani
şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin:
− Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al
potenţialului local şi zonal de dezvoltare socio-economică;
− Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială
pentru şcoli apropiate;
Evoluţia previzionată a populaţiei de
vîrstă şcolară în judeţul Galaţi
120

mii persoane

100

−
Diversificarea
ofertelor
de
formare profesională iniţială a şcolilor pentru
a acoperi nevoile locale şi regionale;

−
Colaborarea şcolilor în cadrul
reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a
40
resurselor şi acoperirea teritorială a nevoilor de
20
educaţie şi formare profesională iniţială;
0
2005
2010
2015
2020
2025
➢
Într-un mediu concurenţial tot mai
3-6 ani
7-14 ani
15-24 ani
pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună
accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a
absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru
asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora.
➢ Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă
de cea din mediul urban în toate judeţele regiunii ridică problema adaptării reţelei şcolare de formare
profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului acestei categorii de
populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii şanselor. Oferta de formare
profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea patrimoniului cultural specific şi a
resurselor naturale din mediul rural.
➢ Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că va
conduce la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să
răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin
curriculum adaptat.

80

60
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➢ Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor
de formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolar interesate
în compensarea diminuării populaţiei şcolare.
➢ Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea accesului la
educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru populaţia
rromă.
➢ Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile noului statut al
României de stat membru al UE, are ca efecte, datorită migraţiei externe, un important deficit de forţă
de muncă. Fenomenul este deja sesizat la nivelul judeţului în industria construcţiilor navale şi în
construcţii.

2.1.2. CONDIŢII ECONOMICE
Perioada 2009-2013 este marcată de procesul de integrare în UE. Din această
perspectivă, firmele din regiune se vor confrunta cu o presiune concurenţială sporită pe piaţa
internă şi pentru a valorifica oportunităţile de participare pe piaţa UE. Noi firme şi investiţii de
capital străin vor fi atrase în regiune.
Ponderea mare a industriei (printre cele mai mari din UE) arată că există la nivel
naţional regional şi judeţean un important potenţial în acest sector. Pe de altă parte, evoluţiile
descrescătoare din ultimii ani ale ponderii acestui sector la formarea VAB regional, sugerează
că evoluţiile viitoare sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale
crescânde, prin creşterea competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor ramuri industriale cu
valoare adăugată mare. Este de aşteptat ca integrarea în UE să conducă în timp la creşterea
ponderii serviciilor şi diminuarea ponderii agriculturii şi industriei la formarea VAB.
Industria

Principalele caracteristici ale industriei regiunii sunt:
- aproape toate sectoarele industriale sunt reprezentate în zonă;
- este concentrată în marile oraşe și foarte puţin prezentă în mediul rural;
- industria prelucrătoare deţine ponderea în privinţa cifrei de afaceri și a numărului
de angajaţi în raport cu celelalte activităţi industriale.
Majoritatea investiţiilor străine în regiune sunt concentrate în industria construcţiilor
navale, în industria alimentară şi industria confecţiilor textile.
O altă caracteristică a Regiunii de Sud-Est este industria construcţiilor navale care este
prezentă în cinci şantiere navale cu tradiţie (Galaţi, Brăila, Constanţa, Mangalia şi Tulcea). În
porturi există de asemenea importante oportunităţi de afaceri.
Cercetarea-dezvoltarea
Unul dintre factorii ce influenţează în mod direct competitivitatea este dezvoltarea
sectorului de cercetare-dezvoltare. Din păcate, sectorul de cercetare-dezvoltare are încă
insuficient de dezvoltate legături cu mediul economic, neavând o contribuţie semnificativă la
dezvoltarea economică regională. În viitor, odată cu dezvoltarea economiei bazate pe
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cunoaştere, a clusterelor industriale şi a clusterelor bazate pe cercetare, este necesară
accelerarea procesului de transfer tehnologic.
Analiza datelor arată că cercetarea din România este extrem de centralizată, 52% din
numărul cercetătorilor şi 61,1% din fondurile destinate domeniului fiind concentrate în
capitală. La nivelul Regiunii Sud Est, ea este concentrată în judeţele Galaţi şi Constanţa, care
însumează cca. 87% din numărul de cercetători, respectiv 75% din totalul cheltuielilor de
cercetare-dezvoltare la nivel regional. Această distribuţie se justifică într-o anumită măsură
prin faptul că în cele două judeţe menţionate sunt situate universităţi şi institute de cu
importantă activitate de cercetare.
Dezvoltare durabilă
Conceptul de dezvoltarea durabilă înţeleasă ca „o dezvoltare care satisface nevoile
generaţiei actuale fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile
nevoi” (Comisia Mondială pentru Mediu şi Dezvoltare, 1985) reprezintă rezultatul unei
abordări integrate a factorilor politici şi decizionali în care protecţia mediului şi creşterea
economică pe termen lung sunt considerate complementare şi reciproc dependente.
Ca rezultat al acestui proces, Consiliul UE a adoptat, la 9 iunie 2006, ”Strategia de
Dezvoltare Durabilă reînnoită pentru o Europă extinsă”. Documentul este conceput într-o
viziune strategică unitară şi coerentă, având ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a
calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare prin crearea unor comunităţi sustenabile,
capabile să gestioneze şi să folosească resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de
inovare ecologică şi socială al economiei în vederea asigurării prosperităţii, protecţiei mediului
şi coeziunii sociale.
În acest context, Guvernul României, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile,
Programul Naţiunilor Unite prin Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă au
elaborat: “Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013 –
2020 - 2030”1, aprobată în şedinţă de guvern în noiembrie, 2008. Obiectivele strategice
vizate sunt:
✓ Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în
ansamblul programelor şi politicilor publice ale României, ca stat membru al UE.
✓ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile.
✓ Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al ţărilor
membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. În cadrul
Strategiei este analizată situaţia actuală a sistemului socio-economic şi capitalului natural
al României cu o serie de concluzii dintre care, în rândurile mai jos, sunt selectate câteva.
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Implicaţiile pentru ÎPT

➢ Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare economică.
Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile de formare
profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie, construcţii, mecanică
prin calificări ce se adresează industriei navale şi metalurgice, agricultura şi industria
alimentară. Prioritizarea acestora şi ponderile recomandate pentru fiecare domeniu
trebuie să ţină cont de previziunile privind ocuparea.
La nivel judeţean domeniile prioritare sunt: industrie , comerţ.
➢ Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale produse de
investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor
Principalele direcţii de acţiune sunt:
➢ Adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare locală realizate în parteneriat cu
agenţii economici.
➢ Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor
de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor
didactice prin stagii la agenţi economici.
➢ Asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin
implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare
profesională.
➢ Asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice generale solide
➢ Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi
2.1.3. PIAŢA MUNCII
Populaţia activă din Regiunea Sud - Est număra, în 2009, 1240 mii persoane, respectiv
peste 12% din populaţia activă a ţării. La nivel judeţean populaţia activă reprezintă 19% din
cea a regiunii
RO
Resurse de muncă mii pers.
Populaţia ocupata
civilă - mii pers.
Şomeri înregistraţi mii pers.
Populaţia
activa
civilă - mii pers.
Populaţia
în
pregătire prof. şi
alte categ. de pop. în

Regiunea
BR
Sud Est

BZ

CT

GL

TL

VN

13875,9 1857,7

234,6 297,4 490,6 409,7 168,0 246,0

8410,7

1011,1

127,1 173,6 295,7 191,8 82,6

140,3

709,4

93,0

11,1

11,2

9120,1

1104,1

138,2 191,5 315,9 216,3 90,6

151,5

4755,8

749,6

96,4

96,8

17,9

20,2

24,5

8,0

106,4 179,1 194,5 76,4
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vârstă de muncă mii pers.
*) Rata de activitate
a resurselor de
65,7
muncă %
**) Rata de ocupare
a resurselor de
60,6
muncă %
***) Rata şomajului
7,8
înregistrat %

59,4

58,9

64,4

64,4

52,8

53,9

61,6

54,4

54,2

58,4

60,3

46,8

49,2

57,0

8,4

8,0

9,3

6,4

11,3

8,8

7,4

Sursa: INS, "Balanta fortei de munca" la 1 ianuarie 2010
Structura populaţiei active din regiunea Sud Est în 2009 arată că ponderea populaţiei
active de sex masculin este superioară celei de sex feminin cu 17,5% iar ponderea populaţiei
active din mediul rural este cu 14,19% sub ponderea populaţiei active din mediul urban).
Judeţul Galaţi înregistrează la sfârşitul anului 2009, o populaţie activă de 220,8 mii persoane.
Populaţia ocupată din regiunea Sud - Est număra în 2009 aproximativ 1147 mii
persoane ceea ce reprezenta aproximativ 12% din populaţia ocupată a României. De-a lungul
perioadei analizate, populaţia ocupată din Regiunea Sud - Est a cunoscut evoluţii oscilante de la
un an la altul. La nivel de judeţ populaţia ocupată civilă era la sfârşitul anului de 206,3mii
persoane, ocupând locul 2 după Constanţa.
Populaţia ocupată de sex masculin este preponderentă faţă de cea feminină (diferenţa
de 193 mii persoane în 2009).
În ceea ce priveşte structura populaţiei ocupate după nivelul de instruire, la nivelul
regiunii Sud - Est se constată că în perioada 2009-2008 s-a produs o diminuare cu 1% a
ponderii populaţiei ocupate cu nivel de instruire scăzut in total populaţie ocupata si o uşoara
creştere (cu procente cuprinse intre 0,3 si 0,8) a ponderii populaţiei ocupate cu nivel mediu şi
superior în total populație ocupată.
Situaţia şomajului pe sexe arată că, în anul 2009, din totalul şomerilor, aproximativ
63,44% sunt de sex masculin.
Din punct de vedere al distribuţiei şomerilor pe medii de rezidenţă, se constată că,
în anul 2009, 69,89% din totalul şomerilor sunt în mediul urban.
Din punct de vedere al evoluţiei şomajului în perioada 2002-2009 se constată că
numărul şomerilor în 2009 a scăzut faţă de 2002 cu peste 42 mii persoane. Evoluţia a fost însă
oscilantă.
Pe sexe, evoluţia în perioada 2002-2009 a fost fluctuantă. Numărul şomerilor a scăzut,
atât pentru sexul masculin (scădere cu aproximativ 15 mii persoane în 2009 faţă de 2002) cât
şi pentru cel feminin (scădere cu aproximativ 27 mii persoane în 2009 faţă de 2002).
În mediul urban scăderea numărului de şomeri a fost mai accentuată (scădere cu 29 mii
persoane în 2009 faţă de 2002), în timp ce în mediul rural evoluţia a fost fluctuantă şi cu o
scădere mai lentă (scădere 13 mii persoane în 2009 faţă de 2002).
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Rata de activitate şi rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă(15-64 ani)au
crescut nesemnificativ în anul 2009 faţă de anul 2008. Rata de activitate în 2009 este 60%, faţă
de 59,8% în 2008.
În cazul tinerilor (15-24 ani), rata de activitate şi rata de ocupare sunt mult mai reduse
faţă de valorile pentru totalul populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) şi sunt în scădere
continuă în perioada 2002-2009.
Se înregistrează un decalaj semnificativ al ratei de ocupare faţă de ţinta UE pentru 2010.
Astfel, rata de ocupare în Regiunea Sud Est, în 2009 este cu 3,2 puncte procentuale sub
media naţională şi cu 9,2 puncte procentuale sub de media europeană (UE-27), respectiv
la 14,6 procente distanţă faţă de obiectivul UE pentru 2010.
PRINCIPALELE CONSTATĂRI DIN ANALIZA EVOLUŢIEI LA NIVELUL OCUPAŢIILOR
RELEVANTE PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC LICEAL
În tabelul următor sunt prezentate sintetic tendinţele privind locurile de muncă
vacante, şomerii înregistraţi, şomeri absolvenţi precum şi ocupaţiile şi grupele de ocupaţii
relevante prin numărul de locuri de muncă vacante.
Domeniul de
pregătire

Tendinţă
locuri
muncă
vacante

Tendinţă
şomeri

Diferenţă
locuri
vacanteşomeri
(2010)

Tendinţă
şomeri
absolvenţi
Ponderea
şomerilor
absolvenţi din
total şomeri în
2010
Valori
nesemnificative

↑ Regiune
↑ GL

↓ Regiune
↓ GL

(+) Regiune

↑ Regiune
↑ GL

↓ Regiune
↓ GL

(+) Regiune
(-) GL

Valori
nesemnificative

Electronică şi
automatizări

↑ Regiune
↑ GL

↓ Regiune
↑ GL

(+) Regiune
(-)GL

Valori
nesemnificative

Chimie
industrială

↑ Regiune
Valori
nesemnificati
ve

↑ Regiune
Valori
nesemnificative

(-) Regiune
Valori
nesemnificativ
e

Valori
nesemnificative

Protecţia
mediului

valori
nesemnificati
ve

valori
nesemnificative

valori
nesemnificativ
e

valori
nesemnificative

Mecanică

Electromeca
nică

(-) GL

Ocupaţii / grupe de
ocupaţii relevante
(prin nr. de locuri de
muncă vacante în
cadrul domeniului)

Ocupaţii cu excedent
semnificativ de locuri
de muncă (+):
- Conducători auto
- Constructori
montatori structuri
metalice
- Sudori şi debitori
autogeni
Ocupaţii cu excedent
semnificativ de locuri
muncă:
electromecanici
montatori si reparatori
de aparate
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Detaliat, datele se prezintă astfel:
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IMPLICAŢIILE PENTRU IPT
➢ Rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al tinerilor şi
şomajul de lungă durată - obligă sistemul de ÎPT la:
▪ anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;
▪ acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;
▪ abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva
învăţării pe parcursul întregii vieţi;
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▪ implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special
în cele privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după
absolvirea şcolii;
▪ parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă,
autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor
– prioritate permanentă a managementului şcolar.
➢ Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în
contrast cu nevoile de formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând
din mobilitatea ocupaţională accentuată de procesele de restructurarea economiei, nevoile de
actualizare şi adecvare competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă
şcolilor oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în
vedere:
▪ creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe
pentru adaptarea la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi;
▪ adecvarea calificării cu locul de muncă;
▪ reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;
▪ recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profesionale şi a competenţelor
dobândite pe cale formală şi informală;
▪ diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe
de formare la distanţă, consultanţă, etc.
➢ Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind
evoluţia cererii şi ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru:
▪ Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate
nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);
▪ Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile
de calificare;
▪ Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a serviciilor, nevoile în
creştere în construcţii, calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial competitiv (cu
accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii), priorităţile strategice sectoriale
pentru agricultură şi dezvoltarea rurală.
➢ Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
▪ Măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural;
▪ Asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;
▪ Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din
categorii defavorizate economic şi social.

2.1.4. CEREREA DE COMPETENŢE
Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de
muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.
Ţintele anului 2020 prin aceste politici:
✓ Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste
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75%;
✓ Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare;
✓ Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
✓ Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar
✓ “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu
20% a ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20%
a eficienţei energetice, comparativ cu 1990;
✓ Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.
Linii de acţiune principale sunt:
✓ Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe
cunoaştere:
✓ Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure
competenţe-cheie şi excelenţă;
✓ Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a
tinerilor;
✓ Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii
profesionale pentru tineri;
✓ Sprijinirea tinerilor cu risc;
✓ Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente.
PROGRAMUL NAŢIONAL DE REFORMĂ
Traiectoria proiectată a ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional
An

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Indicator(%) 16,3 15,8 15,3 14,8 14,3 13,8 13,3 12,8 12,3 11,8 11,3

În urma discuțiilor cu agenții economici se constată că, din punct de vedere deontologic,
este important sa inducem viitorilor absolvenţi calități precum: profesionalism, flexibilitate,
creativitate, apetența pentru informarea continuăîn domeniul de activitate, responsabilitate și
implicare la nivel individual şi colectiv. Se sugerează ca principală formă de colaborare cu liceul,
cursurile de calificare de scurtă durată, pentru ca persoanele deja încadrate în munca să obțină
certificarea competențelor dobândite. Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu
uşurinţă în echipă, care au abilităţi de a deservi mai multe utilaje, care ştiu să utilizeze
calculatorul şi au cunoştinţe de limbi străine (mai ales limbi străine aplicate). Opiniile
angajatorilor privind atuurile absolvenţilor noștri în pregătirea lor profesională vizează solida
pregătire teoretică, cunoașterea proceselor tehnologice, a mașinilor, utilajelor şi
echipamentelor.
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2.2.ANALIZA MEDIULUI INTERN
ANALIZA NEVOILOR – AUTOEVALUAREA INTERNĂ
2.2.1. PREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA
Cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” au o solidă pregătire
profesională atât din punct de vedere ştiinţific cât şi metodic.
În urma asistenţelor la ore şi din analiza şcolară s-a constatat că aproximativ 85 % din
cadrele didactice folosesc metode şi strategii de învăţare modernă.
Începând din mai 2005, s-au aplicat prevederile OUGnr. 75/2005 privitor la Asigurarea si
Evaluarea Calităţii în educaţie la nivelul unităţii şcolare şi s-a înfiinţat Comisia de Evaluare şi
Asigurare a Calităţii.
Activitatea de monitorizare internă privind îndeplinirea descriptorilor de performanţă ai
Principiului 5 (predare-învăţare-evaluare) s-a realizat o dată la două luni, activitate ce a stat la
baza întocmirii Raportului de Autoevaluare.
Există preocupări pentru activităţi de inovaţie în domeniul didactic, care au drept scop
ameliorarea procesului didactic. În acest scop:
• au fost elaborate, la nivelul catedrelor, seturi de teste de evaluare pe niveluri de
dificultate;
• cadrele didactice desfăşoară lecţii moderne de predare –învăţare, utilizând strategii
centrate pe elev, utilizând cu succes munca în echipă, munca diferenţiată şi fişe de lucru,
conform stilurilor de învăţare ale elevilor;
• au fost desfăşurate activităţi interdisciplinare utilizând metode active. Consilierul
educativ şi psihologul şcolar desfăşoară o bogată activitate pe teme diverse: sănătate,
combaterea violenţei, combaterea abandonului şcolar precum şi activităţi de consiliere.
Buna pregătire profesională a cadrelor didactice este susţinută de:
• procesele-verbale încheiate cu ocazia inspecţiilor efectuate pentru susţinerea gradelor
didactice;
2.2.2.CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ
Cultura organizaţională este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile
dominante sunt: cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, respectul pentru profesie,
libertatea de exprimare, receptivitatea la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinţa de afirmare.
Conducerea liceului a elaborat Regulamentul de Ordine Interioară/Regulament intern care
cuprinde norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice, a personalului
didactic auxiliar şi a personalului nedidactic.
În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare am putea spune că este un climat
favorabil procesului instructiv- educativ, caracterizat prin dinamism şi grad înalt de angajare a
membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, relaţiile dintre
cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” funcţionează după un plan managerial propriu.
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Echipa managerială este deschisă şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri
frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi
sprijină şi evită un control birocratic.
Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita
întregului personal al liceului.
2.2.3. MATERIALE ŞI RESURSE DIDACTICE
Resurse umane
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022
Număr de
Număr de
Număr de
Număr
norme
cadre
cadre
total de
întregi
didactice cu
didactice
cadre
/posturi
norma de
titulare
didactice
bază
51
30
28
22

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:
cu doctorat
2

gradul I

gradul II

cu definitivat

fără
definitivat/debutant

20

7

11

11

Număr personal
didactic
necalificat
-

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR
Categorie de personal

Număr de persoane încadrat

secretar
Administrator financiar contabil-șef contabil
Administrator financiar contabil
informatician/administrator de reţea
Administrator fiinanciar de patrimoniu
bibliotecar
laborant
tehnician

1
1
1
1
1
1
1
1

PERSONAL NEDIDACTIC
TOTAL NORME

ÎNGRIJITOR MUNCITOR PAZNIC
16
9
4
3

OCUPATE
16

9

4

3
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RESURSE MATERIALE
Suprafaţa actuală a Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galaţi este de 49424,50m2 din care
şcoala U - 33996,66 m2 şi şcoala V - 14427,84 m2.
Baza materială
Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu” Galaţi îşi desfăşoară activitatea în mai multe corpuri de clădire,
structurat în spaţii şcolare şi respectiv spaţii auxiliare repartizate pe corpuri de clădire după
cum urmează:
➢ Corp U
Parter
• 1 cabinet Desen Tehnic
• 1 cabinet studiul materialelor şi măsurări tehnice
• 2 laborator/atelier lucrări mecanice
• 1 cabinet asamblări mecanice
• 1 cabinet Limba Română
• 1 cabinet Protecția Mediului
• 1 cabinet consilier educativ
• 1 cabinet CEAC
• 1birou secretariat
• 1 biblioteca
• 1 birou contabilitate
• 1cabinet director
• 1cabinet director adjunct
• 1 arhivă documente şcolare
• 1 spaţiu administrativ
• 1 Grup sanitar cadre didactice
• 2 Grupuri sanitare elevi fete
Etaj 1
• 1 cabinet psiholog şcolar
• 1 laborator fizică
• 2 laboratoare informatică
• 1 laborator chimie cu anexă
• 1 laborator chimie- biologie
• 1 laborator electronica și automatizări/măsurări electrice
• 1 laborator electromecanică
• 1 sală multimedia
• Cancelarie
• 1Grup sanitar cadre didactice
• 1Grup sanitar elevi/băieți
Etaj 2
• l cabinet desen tehnic
• 1 cabinet electronică și automatizări
• 2 cabinete de matematică
• 1 cabinet de limba română
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•

2 cabinete limba străine
1 cabinet istorie
1 cabinet religie/socio-umane
2 săli de clasă
2 Grupuri sanitare elevi

➢ ATELIER ŞCOALĂ:
• 16 spatii, aflate în proces de derulare a activităților de reabilitare
➢
➢
➢
➢

1 CABINET MEDICAL: cu medic pediatru, medic stomatolog, asistent medical
1 SALĂ de sport
1 sală de gimnastică/ fitness
2 terenuri de sport

2.2.4. REZULTATELE ELEVILOR
Promovabilitatea în anul şcolar 2020-2021
înscrişi
Clasa

elevi
rămaşi

total elevi
promovaţi
după corig

Medii generale
6,00-6,99
7,00-7,99

5,00-5,99

8,00-8,99

9,00-9,99

10

9A

30

30

0

4

11

14

1

0

9B

31

31

0

1

5

17

8

0

TOTAL

61

61

0

5

16

31

9

0

10A

29

29

1

11

9

7

1

0

TOTAL

29

29

1

11

9

7

1

0

TOTAL CICLU INFERIOR

90

90

1

16

25

38

10

0

11A

32

31

1

10

10

7

3

0

11B

31

30

0

4

10

11

5

0

TOTAL

63

61

1

14

20

18

8

0

12A

23

23

0

6

7

6

4

0

12B

27

26

0

6

6

10

4

0

TOTAL
TOTAL CICLU
SUPERIOR

50

49

0

12

13

16

8

0

113

110

1

26

33

34

16

0

TOTAL LICEU ZI

203

200

2

42

58

72

26

0

IXA

27

19

5

5

2

7

0

0

XA

29

27

9

9

8

0

1

0

XIA SEM I

31

30

4

9

12

5

0

0

TOTAL CICLU INFERIOR

87

76

18

23

22

12

1

0

XIA - SEM II

30

29

11

6

9

3

0

0

XIB - SEM II

30

28

4

8

4

11

1

0

TOTAL

60

57

15

14

13

14

1

0

XIIA -

30

29

12

10

6

1

0

0

XIIB

30

30

5

7

10

8

0

0

TOTAL

60

59

17

17

16

9

0

0

XIII A

24

24

5

14

5

0

0

0
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XIII B

22

19

1

11

5

2

0

0

TOTAL
TOTAL CICLU
SUPERIOR

46

43

6

25

10

2

0

0

166

159

38

56

39

25

1

0

TOTAL LICEU SERAL

253

235

56

79

61

37

2

0

TOTAL LICEU SERAL

223

206

48

73

49

34

2

0

IXA FR

29

22

1

7

14

0

0

0

XA FR

28

26

5

12

9

0

0

0

TOTAL - CICLUL INFERIOR

57

48

6

19

23

0

0

0

XIA FR

37

30

3

18

9

0

0

0

XIIA FR

40

39

3

30

6

0

0

0

XIII A FR

36

35

3

15

16

1

0

0

XIIIB TECUCI FR

21

21

13

3

0

5

0

0

TOTAL
TOTAL CICLU
SUPERIOR

57

56

16

18

16

6

0

0

134

125

22

66

31

6

0

0

TOTAL LICEU FR

191

173

28

85

54

6

0

0

9A.p. profesională

19

18

2

4

8

3

1

0

10A.p. profesională

15

13

5

5

2

1

0

0

10B.p. Profesională

16

14

0

7

4

3

0

0

TOTAL

31

27

5

12

6

4

0

0

11A.p. profesională

14

10

2

1

3

4

0

0

TOTAL ŞC. PROF - ZI

64

55

9

17

17

11

1

0

AN IA

29

29

0

0

0

8

21

0

AN IB

28

28

0

1

15

10

2

0

AN IC

25

22

0

2

17

1

2

0

TOTAL

82

79

0

3

32

19

25

0

AN IIA

27

27

0

0

0

20

5

2

AN IIB

26

25

0

0

0

14

11

0

AN IIC

22

21

0

12

6

3

0

0

TOTAL

75

73

0

12

6

37

16

2

157

152

0

15

38

56

41

2

AN IME

28

27

0

0

0

9

18

0

TOTAL

28

27

0

0

0

0

0

0

AN IIE

18

18

0

0

0

7

11

0

AN IIM

19

19

0

0

0

9

10

0

TOTAL

37

37

0

0

0

16

21

0

TOTAL ŞC. MAIŞTRI

65

64

0

0

0

16

21

0

903

850

87

232

216

195

91

2

TOTAL ŞC.POSTLICEALĂ

TOTAL ELEVI
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DIRECŢII DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATELOR ŞCOLARE:

-

-

depistarea lacunelor în pregătirea anterioară;
pregătire suplimentară şi consultaţii în afara orelor de curs;
diversificarea şi modernizarea strategiilor de predare-învăţare-evaluare;
monitorizarea şi îndrumarea elevilor în vederea utilizării şi valorificării eficiente a
notiţelor, manualelor şcolare şi a tuturor materialelor utilizate în procesul de învăţare
(fişe de lucru, teme etc);
consiliere psihopedagogică pentru elevii cu dificultăţi de învăţare.

2.2.5. CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITE ELEVILOR
Această activitate se desfăşoară sistematic prin contribuţia şi colaborarea psihologului
şcolar şi a profesorilor - diriginţi. Toţi profesorii titulari ai şcolii au urmat cursul de formare
continuă Consiliere şi orientare, fapt ce a crescut calitatea actului de consiliere în vederea
construirii unei cariere şi alegerea unui stil de viaţă sănătos de către elevii noştri.
Astfel de activităţi se derulează în cadrul orelor prevăzute în curriculum, dar şi
individual, în convorbirile cu elevii şi cu familiile acestora, prin aplicarea unor chestionare, prin
anchete, dezbateri, afişe cu oferte de continuare a studiilor şi locuri de muncă disponibile.
2.2.6. MANAGEMENT ŞCOLAR
Autoevaluarea priveşte toate aspectele activităţii liceului, dar în special calitatea şi standardul
experienţei de învăţare şi ale rezultatelor elevilor.
Managementul şcolar este axat pe educaţie şi presupune realizarea funcţiilor manageriale în domeniile
funcţionale esenţiale:
• Curriculum,
• Resurse umane
• Resurse financiare şi fizice
• Dezvoltare şi relaţii comunitare

2.2.7.SURSELE ŞI CAPACITATEA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE
Din surse locale s-a reabilitate baza materială: refacere hidroizolație sala de sport,
modernizare grupuri sanitare, înlocuire tâmplărie aluminiu la unele săli de clasă, igienizare
spații școlare, etc
Prin venituri proprii s-au realizat: achiziționare material didactic, mobilier şcolar, dotări
cabinete, îmbogăţirea fondului de carte şcolară, achiziționare materiale consumabile,
Proiectul de buget se realizează în conformitate cu priorităţile liceului, personalul fiind
consultat în stabilirea priorităţilor de utilizare a fondurilor bugetare şi extrabugetare. Pentru
calificările profesionale propuse spre acreditare vor fi procurate echipamente audio-video
(laptop, videoproiector, ecran); soft-uri educaţionale; cărţi tehnice, cataloage, reviste de
specialitate;
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Dotarea se va realiza din resurse bugetare, venituri proprii şi prin transfer de la alte
unităţi de învăţământ.
Sursele de finanţare ale şcolii:
• bugetul de stat;
• bugetul local;
• venituri proprii;
• sponsorizări;
• donaţii;
2.2.8. CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM
Lista planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare aprobate prin ordin de ministru
utilizate în cadrul Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”
LISTA PLANURILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022
ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI
• clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică
Nr.
Domeniul de pregătire
Nr. ordin ministru
Nr. ordin ministru
crt.
de bază
pentru planul pentru planurile de
cadru de învăţământ
învăţământ
1.

Electronică şi
automatizări

2.

Protecţia mediului

OMENCS 4457
/05.07.2016 anexa 1
OMENCS 4457
/05.07.2016 anexa 1

OMENCS 4457
/05.07.2016 anexa 3
OMENCS 4457
/05.07.2016 anexa 3

• clasa a X-a, ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică
Nr.
Domeniul de pregătire
Nr. ordin ministru
Nr. ordin ministru
crt.
de bază
pentru planul pentru planurile de
cadru de învăţământ
învăţământ

Nr. ordin ministru
pentru programa
şcolară

1.

Electronică şi
automatizări

2.

Protecţia mediului

OMECI nr. 3411
/16.03.2009
OMECI nr. 3411
/16.03.2009

Nr. ordin ministru
pentru programa
şcolară

OMECI nr. 3411
/16.03.2009
OMECI nr. 3411
/16.03.2009

OMEN
3915/15.05.2017
OMEN
3915/15.05.2017

OMECI 3915
/18.05.2017
OMECI 3915
/18.05.2017

•

clasa a IX-a învăţământ profesional de 3 ani
Nr.
Domeniul de
Domeniul de
Calificare
crt.
pregătire de
pregătire
profesională
bază
generală

1.

Mecanică

Prelucrări la
rece/Lăcătuș
construcții
structuri

Sudor/Lăcătuș
construcții
navale

Nr. ordin
ministru
pentru planul
- cadru de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru
planurile de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru
programa
şcolară

OMECTS nr.
3152/24.02.2
014

OMENCS 4457
/05.07.2016
anexa 4

OMENCS 4457
/05.07.2016
anexa 6
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•

clasa a X-a învăţământ profesional de 3 ani
Nr.
Domeniul de
Domeniul de
Calificare
crt.
pregătire de
pregătire
profesională
bază
generală

1.

Mecanică

Lăcătuș
construcții
structuri

Lăcătuș
construcții
navale

Nr. ordin
ministru
pentru planul
- cadru de
învăţământ
OMECTS nr.
3152/24.02.2
014

Nr. ordin
ministru
pentru
planurile de
învăţământ
OMEN
3915/18.05.2
017

Nr. ordin
ministru
pentru
programa
şcolară
OMEN
3915/18.05.20
17

Nr. ordin
ministru
pentru planul cadru de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru
planurile de
învăţământ

OMECTS nr.
3152/24.02.2014

OMEN
3500/29.03.2
018

Nr. ordin
ministru
pentru
programa
şcolară
OMEN nr.
3500/
29.03.2018

OMECTS nr.
3152/24.02.2014

OMEN
3500/29.03.2
018

•

clasa a XI-a învăţământ profesional de 3 ani
Nr.
Domeniul de
Domeniul de
Calificare
crt.
pregătire de
pregătire
profesională
bază
generală

•
N
r.
cr
t.
1.
2.
•
N
r.
cr
t.
1.
2.

1.

Mecanică

Mecanică

Lăcătuș
construcții
navale

2.

Electronicăautomatizări

Electronicăautomatizări

Electronist
aparate și
echipamente

clasa a XI-a, ciclul superior al liceului – filiera tehnologică
Domeniul de
Domeniul de
Nr. ordin ministru
pregătire de bază
pregătire
pentru planul generală
cadru de
învăţământ
Tehnician
Electronică și
OMECTS nr. 3412/
operator roboți
automatizări
16.03.2009
industriali
Tehnician
OMECTS nr. 3412/
Protecţia mediului protecția calității
16.03.2009
mediului
clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică
Domeniul de
Domeniul de
Nr. ordin ministru
pregătire de bază
pregătire
pentru planul generală
cadru de
învăţământ
Tehnician
Electronică și
OMECTS nr. 3412/
operator roboți
atuomatizări
16.03.2009
industriali
Tehnician
OMECTS nr. 3412/
Protecţia mediului protecția calității
16.03.2009
mediului

OMEN nr.
3500/
29.03.2018

Nr. ordin ministru
pentru planurile
de învăţământ

Nr. ordin ministru
pentru programa
şcolară

OMEN
3500/29.03.2018

OMEN 3501/
29.03.2018

OMEN
3500/29.03.2018

OMEN 3501/
29.03.2018

Nr. ordin ministru
pentru planurile
de învăţământ

Nr. ordin ministru
pentru programa
şcolară

OMEN
3500/29.03.2018

OMEC 3172/
30.01.2006

OMEN
3500/29.03.2018

OMEC 3172/
30.01.2006
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INVĂȚĂMÂNT SERAL
• Clasa a IX a

•

Nr.
crt
.

Profil

1.

Electromecanic

Clasa a X a
Nr.
Profil
crt.

Calificare
profesională

Tehnician
electromecanic
Calificare
profesională

Nr. ordin
ministru
pentru planul cadru de
învăţământ
OMECI nr. 3411/
16.03.2009

Nr. ordin
ministru
pentru planurile
de învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru programa
şcolară

OMECS
4457/05.07.2016

OMENCS
4457/05.07.2016

Nr. ordin
Nr. ordin
Nr. ordin
ministru
ministru
ministru
pentru planul pentru planurile pentru programa
cadru de
de învăţământ
şcolară
învăţământ
Tehnician
OMEC
OMEN
OMENCS
1.
Tehnic
mecatronist
3081/2010
3915/18.05.2017 4457/05.07.2016
• Clasa a XI-a, semestrul întâi rută directă de calificare, clasa a XII-a, ciclul superior al liceului
– filiera tehnologică, învăţământ seral
Nr.
Profil
Calificare
Nr. ordin ministru
Nr. ordin
Nr. ordin
crt.
profesională
pentru planul ministru
ministru
cadru de
pentru
pentru programa
învăţământ
planurile de
şcolară
învăţământ
OMEC
OMEN
Tehnician
OMEC 3172/
1.
Tehnic
4051/24.05.2006
3500/29.03.20
electromecanic
30.01.2006
3081/2010
18
OMEC
OMEN
Tehnician
OMEC 1847/
2.
Tehnic
4051/2405.2006
3500/29.03.20
mecatronist
29.08.2007
3081/2010
18
• Clasa a XII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, învăţământ seral
Nr.
Profil
Calificare
Nr. ordin ministru
Nr. ordin
Nr. ordin
crt.
profesională
pentru planul ministru
ministru
cadru de
pentru
pentru programa
învăţământ
planurile de
şcolară
învăţământ
OMEN
Tehnician chimist de
OMEC
OMEN
1.
Tehnic
3500/29.03.20
laborator
3081/27.01.2010
3501/29.03.2018
18
OMEN
Tehnician
OMECTS
OMEN
2.
Tehnic
3500/29.03.20
electromecanic
3081/27.01.2010
3501/29.03.2018
18
• Clasa a XIII-a ciclul superior al liceului – filiera tehnologică, învăţământ seral
Nr.
Profil
Calificare
Nr. ordin ministru
Nr. ordin
Nr. ordin
crt.
profesională
pentru planul ministru
ministru
cadru de
pentru
pentru programa
învăţământ
planurile de
şcolară
învăţământ
OMECI nr.
Tehnician
OMECI nr. 4051/
OMEN
1.
Tehnic
3423/
electromecanic
24.05.2006
3501/29.03.2018
18.03.2009
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2.

Tehnic

Tehnician
mecatronist

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
Nr.
Domeniu
Specializare
crt.

Tehnician
aparatură
electromedicală
Tehnician
laborant
protecţia calităţii
mediului

OMECI nr. 4051/
24.05.2006

Nr. ordin
ministru
planul - cadru de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru programa
şcolară

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006, Anexa
3

OMEdC nr. 1847/
29.08.2007

OMEdC nr. 1847/
29.08.2007

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006, Anexa
3

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006, Anexa 3

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006, Anexa
3

1.

Electronică
şi
automatizări

2.

Protecţia
mediului

3.

Comerţ

Asistent manager

OMECI nr. 4857/
31.08.2009

4.

Electronică
şi
automatizări

Tehnician
electronist
echipamente de
automatizare

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006, Anexa
3

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
clasa a IX- XIII-a, liceu – filiera teoretică
Nr.
Profil
Specializare
crt.

1.

Real

Ştiinţe ale naturii

OMEN
3501/29.03.2018

Nr. ordin ministru
pentru planurile de
învăţământ

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞCOALĂ DE MAIŞTRI
Nr.
Domeniu
Specializare
Nr. ordin
crt.
ministru
planul - cadru de
învăţământ
Maistru
Electromecanic
OMEdC nr. 4760/
1.
Electric
aparate de
26.07.2006, Anexa
măsură şi
3
automatizări
OMEdC nr. 4760/
2.
Mecanic
Maistru mecanic
26.07.2006, Anexa
3
•

OMECI nr.
3423/
18.03.2009

Nr. ordin
ministru
pentru planul cadru de
învăţământ
OMECI nr.
3410/16.03.2009,

OMECI nr. 4857/
31.08.2009

OMECI nr. 4857/
31.08.2009

OMEdC nr. 1847/
29.08.2007

OMEdC nr. 1847/
29.08.2007

Nr. ordin ministru
pentru planurile de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru programa
şcolară

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006

OMEdC nr. 4760/
26.07.2006

Nr. ordin ministru
pentru planurile de
învăţământ

Nr. ordin
ministru
pentru programa
şcolară

OMECI nr. 3410/
16.03.2009,

OMECI 3410/
16.03.2009
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2.2.9. PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI

Ca parte componentă a practicii sociale, educaţia se raportează la societate şi individ,
mijlocind în mod specific raporturile lor, prin formarea şi integrarea individului în societate astfel
încât acesta, descoperind experienţele, valorile şi exigenţele societăţii, să creeze el însuşi valori şi să
recreeze socialul. În contextul asumării acestei realităţi, şcoala trebuie să construiască punţile
necesare între societate şi individul pe care îl formează, iar proiectarea demersurilor sale în funcţie
de nevoile acestora poate fi instrumentul cel mai eficient.
Agenţi economici
Nr.
crt.

Obiectul parteneriatului

Denumire agent economic

1.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ profesional

SC DAVEROSAN SRL

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ profesional

SC CRIOMEC SA

2.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ profesional

3.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ profesional

SC NAVROM SHIPYARD

4.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învățământ liceal

SC LACON ELECTRONIC SRL

5.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal

AJOFM GALATI

6

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal

SC TRANSURB SA

7.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal/liceal

SC AUTOUNIVERSAL SRL

8.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal

SC CALORGAL SA

9.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal/liceal

SERVICIUL PUBLIC ECOSAL

10.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal/liceal

SC APĂ CANAL SA

SC DMT MARIN EQUIPMENT
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11.

Efectuarea stagiului de pregătire practică
învăţământ postliceal/liceal

SC GARDA DE MEDIU

Instituţii de învăţământ superior
- Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;
- Universitatea „Danubius” Galaţi;
- Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi” Iași
Instituţii de învăţământ preuniversitar:
- Liceul tehnologic Căi Ferate Galaţi;
- Grupul Şcolar „Radu Negru” Galaţi;
- Grupul Şcolar „Panait Istrati” Brăila;
- Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Galaţi;
- Colegiul Tehnic „Paul Dimo” Galaţi;
- Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați;
- Colegiul Tehnic de Alimentaţie şi Turism „Dumitru Moţoc” Galaţi;
- Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea;
- Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Petroşani;
- Şcoala postliceală „Intellectum” Galaţi;
- Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Apostol Andrei” Galaţi;
- Grupul Şcolar „Costache Conachi” Pechea;
- Şcoala Gimnazială Costache Negri;
- Şcoala Gimnazială Hanu Conachi;
- Şcoala Gimnazială Mihail Kogălniceanu;
- Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Galaţi;
- Şcoala specială „Constantin Pufan” Galaţi;
- Şcoala specială „P.P. Neveanu” Galaţi.
Comunitatea locală:
- Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi;
- Casa Corpului Didactic Galaţi;
- Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi;
- Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi;
- O.N.G. Asociaţia „Şcoala gălăţeană”;
- Primăria Municipiului Galaţi - Unitatea de implementare I.S.P.A.;
- Biserica „Sf. Vasile” Galaţi;
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi;
- Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi;
- Penitenciarul Galaţi;
- Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Galaţi;
- Asociaţia „Tinereţe fără bătrâneţe” Piteşti;
- Asociaţia „Euro Dezvoltare”;
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2.3. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL
PRIORITATEA 1 : Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea
ofertei pentru formare profesională
Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare
Obiectiv 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
identificate, pe domenii şi calificări
Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor
formate la nevoile unei economii a cunoaşterii
Obiectivul 1.4. : Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT
PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT
Obiectivul 2.1. : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolilor din ÎPT
Obiectivul 2.2. : Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire
profesională a unităţilor şcolare ÎPT
PRIORITATEA 3 : Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET
Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare ÎPT
Obiectivul 3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic
din ÎPT
PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi
ocuparea unui loc de muncă
PRIORITATEA 5 : Asigurarea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în
educaţie
Obiectivul 5.1. : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului
şcolar
PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT
Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat,
pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT
2.4 ȚINTELE STRATEGICE vizate în dezvoltarea unității scolare sunt în concordantă cu
prioritătile stabilite.
Se referă la:
1.Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu solicitările pieţii muncii. Asigurarea
calitătii în procesul instructiv-educativ, în organizarea ofertei curriculare si participarea
tuturor factorilor implicati în luarea deciziilor.
Indicatori de performantă:
1. Ocuparea în procent de 80-100% a locurilor propuse în planul de scolarizare pentru
învătământul liceral si în special învătământul profesional.
2. Dezvoltarea parteneriatelor cu agenti economici cu impact pe piata muncii
3. Creșterea anuală cu 2% în următorii patru ani a procentului de promovabilitate la
examenul de bacalaureat
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2. Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui
loc de muncă
Indicatori de performantă:
1. Cel puţin 2/3 dintre absolvenţi se vor integra pe piaţa forţei de muncă în domeniul de
calificare absolvit.
2. Cresterea cu 5-10 % a procentajului privind rezultatele la examenul de bacalaureat.
Reducerea abandonului şcolar cu 20% în 2021 faţă de anul 2020.
3. Perfectionarea continuă a cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare si a
personalului nedidactic prin cursuri de perfecționare
Indicatori de performantă:
1. Participarea la cursuri de perfectionare minim 50% din întregul personal.
Preponderent, participarea cadrelor didactice la cursuri de formare privind utilizarea
platformelor de instruire online;
2. Dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice centrate atât pe cadre didactice cât
si pe elevi;
4. Dezvoltarea competentelor de bază şi a competentelor antreprenoriale pentru a spori
capacitatea de insertie profesională a elevilor scolii. Asigurarea de sanse egale în
educatia elevilor din medii defavorizate
Indicatori de performantă:
1. Cresterea cu 20% a numărului de elevi implicati în desfăşurarea unor programe de
educaţie antreprenorială în sistem parteneriat şi competitie;
2. Existenta unor programe de educatie diferentiată pentru elevii care au acumulat goluri
în perioada gimnazială sau a celor care au un ritm lent de învătare, care nu au putut
participa la activităti online în perioada martie-iunie 2020;
5. Reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea bazei materiale.
Indicatori de performantă:
1. Dotarea în proporţie de 50% a laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate cu
echipamente adecvate unui proces de predare – învăţare-evaluare modern şi a unei
activităţi eficiente în cadrul procesului instructiv-educativ.
2. Obtinerea unui parteneriat-proiect cu autoritătile locale, privind începerea lucrărilor de
reabilitare, reamenajare cămin/internat elevi;
3. Existenta fundamentării, studiilor de fezabilitate si indicatori tehnico-economici privind
reabilitarea atelierelor scoală în vederea desfăsurării instruirii practice în conditii
optime;
6. Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate cu școli
din țări europene prin accesarea a minim 1 proiect de tip Erasmus/ proiecte bazate pe
fondurile structurale. Dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice centrate atât pe
cadre didactice cât și pe elevi.
1. Număr de elevi identificațI
2. Depunere minim 1 candidatură ERASMUS+. Proiecte internaționale accesate
3. Creșterea cu 50% a numărului de elevi implicați în parteneriate
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PLAN OPERAȚIONAL 2021-2022
PRIORITATEA: 1 CORELAREA OFERTEI ÎPT DIN REGIUNE CU NEVOILE DE CALIFICARE ŞI CREŞTEREA OFERTEI PENTRU
FORMAREA PROFESIONALĂ.
Obiectivul 1.1. Identificarea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei pentru formarea profesională, inițială, pe domenii de calificare.
Ţintă:
Adaptarea ofertei educaţionale în concordanţă cu solicitările pieţii muncii. Asigurarea calității în procesul instructiv-educativ, în
organizarea ofertei curriculare și participarea tuturor factorilor implicați în luarea deciziilor.
Context:
Necorelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei forţei de muncă creează şomaj.
Piaţa forţei de muncă este în prezent acoperită în proporţie mare cu angajaţi necalificaţi care nu realizează produse competitive. Din analiza zonală
efectuată se constată că există premise ca o serie de ramuri economice pentru care școala pregătește forța de muncă calificată să înregistreze o
creștere. Astfel, putem vorbi de domeniile electronică-automatizări-nivel liceal și mecanic-nivel de învățământ profesional de 3 ani, nivel de
invățământ tip dual. Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către adulţi şi elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie.
Şcoala dispune de resurse umane şi materiale necesare formării tinerilor şi adulţilor la nivelul Standardelor de Pregătire Profesională.
Parteneriatele dezvoltate în ultimul an au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei muncii
Programe/activități
Rezultate așteptate
Orizont de Persoane/persoana
Parteneri
Sursa de
Evaluare
timp
responsabilă
finanțare
Identificarea nevoilor de Creşterea procentajului
August
Director, director
AJOFM Galaţi
Bugetul local
Număr de
formare şi corelarea
de angajaţi la absolvire
adjunct, responsabil
CDLPS Galaţi
absolvenți de
ofertei educaţionale cu
cu 5% faţă de anul
arie curriculară
Agenți economici
învățământ
cerinţele pieţei forţei de
şcolar anterior
tehnologii
liceal/
muncă în urma analizei
profesional
statisticilor AJOFM pe
integrați pe
plan regional/local și a
piața muncii
consultării operatorilor
economici.
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Stabilirea/Diversificarea
ofertei educaţionale
având la bază solicitările
agenţilor economici

Parteneriate/contracte
cadru cu agenţi
economici privind
efectuarea instruirii
practice

Decembrie

Director,
Director adjunct,
Membrii Ariei
curriculare
„Tehnologii”

Agenţi economici
AJOFM Galaţi
CDLPS Galaţi

Bugetul local

Formarea unor
parteneriate școlare
având ca scop lărgirea
oportunităților de
învățare oferite
elevilor/adulților din
mediu urban și rural
Formarea unui consorțiu
școlar cu o unitate de
învățământ gimnazial

Parteneriat școlar între
CTAV și școli gimnaziale
din mediul urban și
rural

Ianuarieaprilie

Director, director
adjunct, cadre
didactice

Școala gimnazială
ISJ Galați
Administrațiile
locale

Bugetul
local/venituri
extrabugetare

Consorțiu școlar

Decembrie

Director
Director adjunct
Responsabil arie
curriculară tehnologii

Agenți economici

Venituri
extrabugetare
sponsorizări

Contracte
cadru
încheiate cu
agenți
economici pe
diferite
specialări
oferite de
unitatea
școlară
Consorțiu
școlar

Consorțiu
socioeconomicșcolar

51

Obiectivul 1.3 : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile unei economii în schimbare,
în contextul pandemiei de COVID 19
Ţinta- Creșterea anuală, cu 2%, în următorii patru ani a procentului de promovabilitatela Bacalaureat (în contextul generat de răspândirea virusului
SARS CoV 2)
Context: Se constată o scădere a motivației elevilor din clasele terminale de liceu de a participa la examenul de bacalaureat din teama de nereușită,
ei considerând că școala nu oferă un viitor profesional, că societatea nu promite un loc de muncă. Prin urmare, rata de promovabilitate la
bacalaureat este sub 70%. Elevii care se înscriu la examenul de bacalaureat uneori promovează cu medii peste 5 la disciplinele de bacalaureat dar
nu reuşesc să obţină media de promovare. Nepromovând bacalaureatul îi regăsim în mare parte în şcolile postliceale locale, programul
permiţându-le să aibă și loc de muncă şi să urmeze și şcoala.
Măsuri / Acţiuni
Persoana/
Indicatori de
Sursa de
pentru atingerea
Termen
persoanele
Parteneri
Evaluare
performanță
finanţare
obiectivului
responsabile
Min 3 webinarii cu teme
grafic
privind colaborarea
Acțiuni de colaborare
desfășurare
interdisciplinară
interdisciplinară pentru
Responsabil
webinarii
Min 2 proiecte desfășurate Decembrie
Parteneri sociali,
Venituri
consolidarea pregătirii de
comisiei de
care facilitează susţinerea
- iunie
părinți
extrabugetare două proiecte
bază şi a pregătirii tehnice
curriculum
număr activități
şi creşterea rolului
generale.
desfășurate
educaţiei nonformale şi
informale
grafic
Pregătire suplimentară
Directori
Parteneri sociali,
desfășurare
pentru bacalaureat prin
Creșterea cu min 5% a
activități de
Responsabil A.R.S.
elevi,
program remedial la
ratei de promovabilitate la
Mai
Buget ROSE remediere
Cadre didactice
părinți
disciplinele de examen, în examenul de bacalaureat
număr activități
format hibrid sau online
desfășurate
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Team-building eleviprofesori-părinți- Program
de consiliere bazat pe
tehnici de dezvoltare în
scopul imbunătățirii
rezultatelor școlare si
celor de la examenul de
bacalaureat

Cel putin 80% dintre elevi,
participanți la activități de
consiliere pe clase,
cuprinse în acest program,
își vor îmbunătăți
strategiile de învățare
eficientă

Mai

Directori
Responsabil A.R.S.
Consilierul
educativ
Psihologul şcolar

Parteneri sociali,
elevi, părinți

Buget ROSE

planificari
programe
consiliere și
orientare
număr fișe de
lucru individual
si de grup

PRIORITATEA 2: ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE ÎNVĂŢARE ÎN IPT
Obiectivul 2.1. Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor de pregătire profesională a unităţilor şcolare IPT
Ţintă:
Dotarea în proporţie de 50% a laboratoarelor şi cabinetelor de specialitate cu echipamente adecvate unui proces de predare – învăţareevaluare modern şi a unei activităţi eficiente în cadrul procesului instructiv-educativ.
Context:
Necesitatea actualizării dotării cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate cu echipamente moderne.
Se remarcă insuficienţa dotare a cabinetelor si laboratoarelor cu tehnică și echipamente corespunzătoare cerinţelor actuale de formare profesională.
Parteneriatele dintre şcoală şi agenţii economici trebuie să aibă în vedere învăţarea la locul de muncă.
Programe/
Rezultate așteptate Orizont de
Persoane/persoana
Parteneri
Sursa de
Evaluare
activități
timp
responsabilă
finanțare
Inventarierea
Identificarea
Ianuarie
Directori,
laboratoarelor şi
nevoilor reale de
Administrator
Listă de inventariere
cabinetelor
dotare.
financiar
de specialitate
Dotarea cabinetului de
Software specializat Iunie
Directori,
Directori
buget local,
-Echipamente de
electronică și automatizări Piese montaj
Responsabil arie
Consiliul
venituri
dotare, materiale
în concordanță cu
Elemente
curriculară tehnologii
Local Galaţi, proprii,
didactice
tehnologia avansată
componente
ISJ Galaţi
Contracte de
sponsorizare
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Dotarea cabinetelor si a
laboratoarelor cu tehnica
si echipamente
corespunzătoare
cerinţelor actuale de
formare profesionalămecanic

Condiţii optime de
Iunie
desfăşurare a
activităţilor didactice

Director,
Responsabil arie
curriculară tehnologii,
Administrator financiar

Agenți
economici
Consiliul
Local

Buget local,
venituri
proprii,
sponsorizări
Asociația
PARELMET

Cabinete şi
laboratoare
tehnologice
amenajate

Obiectivul 2.2 Reabilitarea şi modernizarea unității şcolare.
Țintă:
Reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea bazei materiale. Elevii și cadrele didactice îşi vor desfăşura activitatea în spaţii corespunzătoare,
dotate conform normativelor.
Context:
La nivelul Liceului Tehnologic “Aurel Vlaicu” Galați au fost efectuate lucrări de reabilitare a unor corpuri de clădiri.
Atragerea absolvenţilor de gimnaziu se face şi prin oferta de servicii complementare: cantină, internat. În prezent unitatea școlară are încheiat
parteneriat cu o instituție de învățământ privind asigurarea serviciilor de cazare pentru elevii din mediul rural.
Insuficiența resurselor financiare de finanţare din surse bugetare.
Programe/activități
Orizont de
Persoane/persoana
Parteneri
Sursa de
Evaluare
Rezultate așteptate
timp
responsabilă
finanțare
Reabilitarea atelierelor
Ateliere școală
Noiembrie
Directori,
Consiliul Local
Buget local
finalizare
școală în vederea
reabilitate
august
Personal economicoreabilitare
desfășurării instruirii
administrativ
practice în condiții optime
Implementarea unor
Cămin/internat
Iunie
Directori
Consiliul Local
Buget local
Proiect
proiecte care să faciliteze
elevi
Primăria municipiului
Agenți economici
reabilitare/mo
reabilitare, amenajarea
Galați
dernizare
spațiului : cămin elevi
Agenți economici
infrastructură
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PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII
Obiectivul 3.1. Creşterea a numărului de cadre didactice IPT care participă anual la programe de formare în specialitate pe noi
tehnologii în domeniu.
Țintă:
Perfecționarea continuă a cadrelor didactice, cadrelor didactice auxiliare și a personalului nedidactic prin cursuri de perfecționare- cu
50%. Dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice centrate atât pe cadre didactice cât și pe elevi.
Context:
Reforma a adus schimbări în domeniul curriculumului, a metodelor de predare-învăţare-evaluare, al dotării şi al relaţiilor cu partenerii. Pentru
a face schimb de cunoştinţe privind nevoile curente ale pieţei muncii şi pentru a putea oferi agenţilor economici soluţii mai bine fundamentate
se impune stabilirea unui dialog mai strâns între şcoală, partenerii sociali, inclusiv AJOFM. În acest mod, şcoala poate elabora strategii mai
cuprinzătoare privind resursele umane, îşi defineşte punctele tari şi găseşte noi soluţii pentru oferte educaţionale şi pentru susţinerea resurselor
umane în formarea lor personală şi profesională pentru a-şi dezvolta competenţele specifice noului context economic.
Programe/activități
Orizont de Persoane/persoana
Parteneri
Sursa de
Evaluare
Rezultate așteptate
timp
responsabilă
finanțare
Identificarea cerinţelor
Adaptarea cadrelor
Octombrie
Directori,
Agenţi economici Plan de
privind utilizarea
didactice la un mediu
Responsabil cu
formare
tehnologiilor IT
novator în continuă
formarea continuă,
profesională
schimbare
Responsabil aria
curriculară
tehnologii
Realizarea CDL - urilor în
O mai bună pregătire Octombrie
Directori,
Agenţi economici Existenţa
parteneriat cu agenţii
a absolvenţilor în
Responsabil aria
CDL- urilor
economici pe noi
domeniul solicitat de
curriculară
tehnologii în domeniu.
agenții economici
tehnologii
Organizarea de
Extinderea aplicării
Noiembrie - Profesorii
Resurse umane
Procese
interasistenţe şi lectii
metodelor moderne
iunie
Responsabilii
verbale/fișe
demonstrative urmate de
comisiilor metodice
de asistență
analiza în cadrul
catedrelor
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Formarea cadrelor
didactice din ÎPT și a
personalului auxiliar și
nedidactic pe nevoile
identificate
Realizarea unui schimb de
experienţă cu şcolile de
profil din judeţele
învecinate

Cadre didactice cu
noi competenţe.
Personal auxiliar și
nedidactic format

August

Director
Responsabil formare
continuă

Furnizori de
formare

Buget de stat,
Surse proprii,
Fonduri
structurale

Certificate
de
participare

Schimb de bune
practici

Iunie

Responsabil formare
continuă

Şcoli din Zona
Sud - Est

Surse proprii

Portofolii

PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE
Obiectivul 4.1. Crearea şi dezvoltarea unei reţele de orientare şi consiliere privind cariera şi reuşita socială.

Ţintă:
Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă (Cel puţin 2/3 dintre absolvenţi se vor
integra pe piaţa forţei de muncă în domeniul de calificare absolvit). Creșterea cu 5-10 % a procentajului privind rezultatele la examenul
de bacalaureat.
Context:
Din analiza internă a unității școlare se constată că există un real suport privind orientarea și consilierea profesională a elevilor și informarea
părinților. Consilierea şi orientarea privind cariera sau dezvoltarea personală reprezintă o problemă în integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii.
Constatăm că absolvenţii nu îşi cunosc bine potenţialul, se adaptează mai greu şi nu sunt suficient sprijiniţi de către familie în alegerea unei cariere.
Persoane/
Orizont de
Parteneri
Sursa de
Programe/activități
Rezultate așteptate
persoana
Evaluare
timp
finanțare
responsabilă
Realizarea unor dezbateri
Scăderea cu 5% a numărului Septembrie- Consilier
CJRAE Galaţi
Documente şcolare,
pe tema dezvoltării
de absenţe.
august
educativ
Organizații,
Procese verbale
personală. Realizarea unor
fundații
parteneriate de colaborarea
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cu alte organizații, firme,
experți în domeniul
serviciilor de consiliere
Consilierea elevilor privind
cariera profesională în
concordanţă cu calităţile
individuale şi nivelul de
pregătire
Consiliere elev-părinte
privind creşterea
interesului acordat
procesului instructiveducativ şi alegerea carierei
Realizarea unei baze de
date cu evolutia elevilor pe
parcursul liceului la
disciplinele la care vor
sustine examenul de
bacalaureat, analiza
rezultatelor la bacalaureat
si examene de competente
Dezvoltarea abilităţilor
profesorilor diriginţi pentru
activităţi de orientare şi
consiliere

Creşterea cu minim 5% a
reuşitei la examenul de
admitere în învăţământul
superior.

Mai–
Septembrie

Consilier
educativ,
Diriginţi

AJOFM Galaţi,
Psiholog
școlar
Agenți
economici
Părinții

-

Rezultate admitere,
Procese verbale

Reducerea numărului de
absenţe nemotivate per elev;
Reducerea numărului de
note scăzute la purtare;
Creşterea procentului de
promovabilitate;
Cresterea promovabilitatii la
examene,cu procent cuprins
intre 5-10 %, prin apropiere
de procentul la nivel
judetean

Permanent

Diriginţii
Psihologii
şcolii

-

-

Anual

Toate cadrele
didactice
Responsabilii
catedrelor

Diriginți
Cadre
didactice

-

-

Creşterea abilităţii de
orientare şi consiliere a
profesorilor diriginţi.

Aprilie

Consilierul
unității școlare
Profesorii
diriginţi

CJRAE Galați
Camera de
Comerț și
Industrie
Formatori

Venituri
extrabuget
are

Certificate/atestate/a
deverințe cursuri de
formare
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PRIORITATEA: 5. ASIGURAREA ACCESULUI LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI TEHNIC ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE
CUPRINDERE ÎN EDUCAȚIE
Obiectivul 5.1. Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului obligatoriu ce urmează nivelul superior de şcolarizare, inclusiv elevi cu
CES, în concordanţă cu opţiunile şi performanţele şcolare.
Ţintă:
Dezvoltarea competențelor de bază şi a competențelor antreprenoriale pentru a spori capacitatea de inserție profesională a elevilor școlii.
Context:
Datorită condiţiilor sociale ale elevilor din mediul rural, acestora nu li se asigură în totalitate egalitate de şanse de acces în învăţământul profesional
şi tehnic.
Slaba consiliere şi orientare a elevilor cu CES din mediul ruralurban.
Programe/activități
Persoane/
Evaluare
Orizont de
Parteneri
Sursa de
Rezultate așteptate
persoana
timp
finanțare
responsabilă
Întâlniri cu elevii din mediul
Realizarea unor statistici
Aprilie – iunie Directori,
Cadre
Venituri
Procese
rural/urban pentru diseminarea
privind numărul de
Consilier
didactice ale
extrabuge
verbale,
informaţiilor
absolvenţi de gimnaziu ce
educativ,
şcolilor
tare
Chestionare
îşi exprimă dorinţa de a
Comisia pentru
gimnaziale
urma cursurile colegiului.
promovarea
imaginii şcolii
Asigurarea unor facilităţi elevilor
Gratuitate, masă şi cazare
Septembrie
Directori
Directorii
Venituri
Doi elevi
cu rezultate deosebite la
pentru doi elevi.
şcolilor
extrabuget cazaţi în
învăţătură, cu situaţie materială şi
gimnaziale
are
căminul
financiară precară din mediul rural
internat
gratuit.
Realizarea unui plan de acţiune
pentru elevii cu CES

Dezvoltarea gândirii
Permanent
autonome şi a deprinderilor
de muncă independente a
elevilor cu CES, evidenţiate

Psiholog şcolar

CJRAE Galaţi,
Părinţii,

Plan de
acţiune,
Planuri de
intervenţie
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de promovabilitate, în
proporţie de 80%.
Evaluarea anuală a opţiunilor
elevilor absolvenţi ai claselor a
VIII-a şi popularizarea planului de
şcolarizare

Directorii
instituţiilor
partenere
CJRAE Galaţi,
ISJ Galaţi,
Agenți
economici

personalizat
e

Mărirea impactului calității Mai
Directori,
Venituri
Stand de
actului educațional prin
Consilier
extrabuget prezentare
materialele publicitare
educativ,
are
proprii oferite elevilor şi
Administrator de
părinţilor (pliante, revista
reţea,
şcolii, fluturaşi, promovare
Diriginţi
mass-media).
Obiectivul 5.2 .Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a
spiritului antreprenorial
Ţintă:
Atragerea partenerilor în activităţile curriculare, extracurriculare şi decizionale ale şcolii. Dezvoltarea colaborării cu instituțiile cheie și
cu ceilalți exponenți ai comunității interesați de educație
Context:
În contextul integrării României în Uniunea Europeană este nevoie de specialişti care să beneficieze de rezultatul muncii lor în spiritul cetăţeniei
europene.
Formarea cetăţenilor se poate realiza prin contacte directe între persoane. De aceea se impune realizarea legăturilor directe ale elevilor şi profesorilor
cu persoane din diverse medii educaţionale.
Programe/activități
Orizont de Persoane/persoana
Parteneri
Sursa de
Evaluare
Rezultate așteptate
timp
responsabilă
finanțare
Negocierea şi semnarea
Convenţii/protocoale
Septembrie
Directori,
Agenţi
Analiza
convenţiilor de colaborare cu
încheiate cu minim un
-decembrie
Responsabili arii
economici,
protocoalelor,
agenţi economici locali şi alţi
partener de practică/
curriculare
unităţi de
rapartelor de
parteneri educaţionali
calificare şi cu un partener
învăţământ,
activitate şi a
educaţional.
instituţii
feedback-ului
culturale,
primit de la
ONG
elevi, profesori
parteneri

59

Implicarea tinerei generaţii în
activităţi de voluntariat

Informarea elevilor
asupra drepturilor
cetăţeniloreuropeni şi a

Octombrie iunie

Director,
Director adjunct
Cadre didactice
Coordonator SNAC

Toţi elevii beneficiază de
consiliere şi de modele de
bună practică.

Semestrial

Directori,
Diriginţii

legislaţiei UE.

Participarea reprezentanților
agenților economici la orele de
dirigenție

Consiliul
Judeţean
Galaţi, ONG
,Tinerii şi
viitorul”
CJRAE Galaţi,
Agenţi
economici

Referate

PRIORITATEA 6: DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ÎPT
Obiectivul 6.1.: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii
de calitate prin sistemul de ÎPT
Ţintă:
Implicarea în activități de cooperare europeană și dezvoltarea de parteneriate cu școli din țări europene prin accesarea a minim 1 proiect de tip
Erasmus/ proiecte bazate pe fondurile structurale. Dezvoltarea unei culturi organizaționale puternice centrate atât pe cadre didactice cât și pe
elevi.
Context:
În condițiile în care integrarea în Uniunea europeană este o opțiune strategică pentru România, iar învățământul profesional și tehnic trebuie să răspundă
influențelor și oportunităților externe, școala trebuie să inițieze acțiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor în
spiritul valorilor și cetățeniei europene; dezvoltarea abilităților de comunicare în limbi străine ale elevilor școlii, identificarea unor elemente comune în
viața culturală, socială și economică a României și a altor țări europene.
Programe/activități
Rezultate
Persoane/persoan
Parteneri
Sursa de
Evalu
Termene
așteptate
a responsabilă
finanțare
are
Identificarea nevoilor educaționale ale
Număr de elevi
NoiembrieConsilier educativ
Psihologul
extrabugetar
elevilor
decembrie
diriginți
școlar/Diriginți
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Furnizarea de formare prin
proiecte/programe județene, naționale,
europene, parteneriate strategice și prin
participarea cadrelor didactice la mobilități
în cadrul Programului ERASMUS+
Realizarea de parteneriate cu școli din țări
europene

Cadre didactice
formate în
elaborarea
proiectelor

Decembrie

Realizarea a cel
puțin 2
parteneriate

Implicarea școlii în realizarea de proiecte
de tip Erasmus +, proiecte bazate pe
fondurile structurale sau finanțări în
calitate de solicitant sau partener
Lansarea de proiecte de parteneriat cu alte
unități de învățământ și instituții
guvernamentale

Scrierea și
depunerea a cel
puțin 1 proiect din
fiecare categorie
Creșterea cu 50%
a numărului de
elevi implicați în
parteneriate
Îmbunătățirea
climatului
educațional
Dezvoltarea
legăturii elevicadre didacticepărinți

Conform
perioadei de
derulare a
proiectelor
Conform
apelurilor

Implicarea elevilor, a Consiliului elevilor și
a Comitetului reprezentativ al părinților în
realizarea de proiecte educaționale,
extracurriculare.

Permanent

Permanent

Coordonator
proiecte europene
Comisia pentru
parteneriate și
proiecte europene
Coordonator
proiecte europene
Comisia pentru
parteneriate și
proiecte europene
Consiliul elevilor
Echipa managerială
a școlii
Echipa managerială
a școlii
Responsabil
proiecte educative

-

-

Școli europene
partenere

-

Școli europene Agenți economici
ONG-uri
Primăria
Finanțare
Agenți economici Primăria Galați
Venituri
extrabugetare
Parteneri sociali Venituri
extrabugetare
Sponsorizări
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Partea a IV-a
CONSULTARE,
MONITORIZARE, EVALUARE
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4.1. PROCESUL DE CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE PENTRU
ELABORAREA PAS
1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSULTARE:
Planul de Acțiune al Școlii trebuie să descrie modul în care unitatea școlară:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuie la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale
Răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale
Îmbunătăţește calitatea educaţiei şi a instruirii oferite de şcoală
Îndeplinește programul de reformă pentru ÎPT
Contribuie la asigurarea unei forţe de muncă calificate în mod corespunzător în zonele
de restructurare
Contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi
Lucrează în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în
vederea furnizării unor servicii eficiente şi dezvoltării reţelelor locale
Asigură utilizarea eficientă a resurselor
Asigură formarea continua a resurselor umane la nivelul şcolii

MATERIALE DE INFORMARE FOLOSITE:
a. Pentru analiza mediului extern:
- Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
- PRAI – regiunea Sud-Est;
- PLAI – judeţul Galaţi;
- Strategia pentru dezvoltare a municipiului Galaţi;
- Consultări şi discuţii cu reprezentanţi ai AJOFM Galaţi;
- Consultări cu partenerii economici ai şcolii;
- Consultări cu beneficiarii direcți și indirecți.
b. Pentru analiza mediului intern:
- Documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale
Consiliului de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi
planul de acţiune al CEAC);
- Documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării;
- Rapoarte a celorlalte compartimente ale şcolii: - secretariat, contabilitate, administraţie
şi bibliotecă;
- Rapoarte ale echipei manageriale;
- Documente de promovare şi prezentare a şcolii;
- Procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în
şcoală;
- Procese verbale ale Comisiei diriginţilor, Consiliul Elevilor şi Consiliul Consultativ al
Părinţilor;
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-

Planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare;
Protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali.

REZULTATELE ACESTOR ACŢIUNI
•
•

•

Elaborarea PAS.
Corelarea planului de şcolarizarecu nevoile pieţei muncii şi lansarea de propuneri
pentru anul şcolar următor şi în perspectivă, ţinând seama deposibilitatea şcolii de a
oferi şi alte calificări.
Materiale/modalitățile de promovare a imaginii şcolii care au dus la creşterea
prestigiuluişcolii în comunitate şi au atras către şcoală un număr mare de elevi din tot
judeţul şi chiar din judeţele vecine.

ETAPELE URMATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS-ULUI:
1.
2.
3.
4.

Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;
Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului;
Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS-ului;
Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS-ului prin chestionare aplicate elevilor,
părinţilor, profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI;
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi
prezentarea acestora, spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedinţelor de
catedră, în Consiliul Elevilor , Consiliul Consultativ al Părinţilor şi agenţilor economici
cu care şcoala are relaţii de parteneriat;
6. Analiza sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea
priorităţilor şi a obiectivelor;
7. Elaborarea planurilor operaţionale.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A
PAS-ULUI
MONITORIZAREA
Monitorizarea are un rol foarte important în cunoaşterea stadiului realizării obiectivelor
şi constituie un suport pentru feed-back. Ea va fi realizată pe tot parcursul anului şcolar,
urmărindu-se:
✓ comunicarea clară a obiectivelor;
✓ stabilirea factorilor responsabili şi implicarea acestora;
✓ analiza unor soluţii pentru noi situaţii ce pot apărea în derularea proiectului.
Ca instrumente de monitorizare se folosesc :
▪ observaţiile;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

discuţiile cu elevii;
asistenţa la ore;
sondaje scrise şi orale;
întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliului de administraţie, consiliului
profesoral etc.
Chestionare
Rapoarte scrise (grad, inspecţii, îndrumare etc.)
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Normative de dotare
Fişa de evaluare anuală a cadrelor didactice
Portofolii
Rapoartele semestriale ale diriginţilor

EVALUAREA
Evaluarea are un rol foarte important în cunoaştereastadiului de realizare a proiectului.
Evaluarea va fi realizată in mod constructiv, fiind axatămai mult spre îndrumare şi nu pe măsuri
coercitive.
Evaluarea PAS-ului se va face pe tot parcursul derulării lui, evaluând indicatorii de
performanţă şi actualizând datele necesare pentru întocmireanoului plan managerial, adaptat
situaţiei existente în acel moment.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS-ului prin:
▪ întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
▪ includerea de acţiuni specifice în planul de activitate al Consiliului de
Administraţie,Consiliului Profesoral, Consiliului Elevilor şi Consiliul Consultativ al
Părinţilor;
▪ prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral;
▪ analiza raportului dintre performanţele obţinute şi cele aşteptate şi
stabilireaeventualelor acţiuni corective în cazul în care performanţa este mai mică decât
ceaaşteptată;
▪ analiza cauzelor unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în
planuloperaţional;
▪ urmărirea utilizării eficiente a resurselor financiare, materiale, umane, informaţionaleşi
de timp.
Întregul PAS va fi monitorizat de director, care are sarcina de a interveni de câte ori este
necesar.
Responsabilităţile pentru actul de evaluare, menit să furnizeze informaţii privind modul
şietapele de realizare a obiectivelor propuse, sunt distribuite astfel:
✓ echipa managerială pentru obiectivele legate de oferta educaţională, parteneriatele
şiinserţia absolvenţilor pe piaţa muncii;
✓ responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea performanţei şcolare;
✓ comisia diriginţilor, psihologul şcolar - pentru mai buna consiliere a elevilor şiscăderea
cazurilor de abandon şcolar;
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✓ CEAC-ul pentru implementarea şi asigurarea calităţii actului de predare-învăţareevaluare;
✓ coordonator de proiecte şi programe pentru activităţi extraşcolare pentru problemelede
educaţie din şcoală şi cele legate de activităţile extraşcolare şi extracurriculare;
✓ responsabilul Comisiei de formare continuă pentru perfecţionarea cadrelor didactice;
✓ responsabilul Comisiei de asigurare a normelor SSM şi PSI pentru cunoaşterea şi
aplicarea acestornorme pentru fiecare domeniu de pregătire profesională.
Funcţionalitatea sistemului de monitorizare va ajuta la conştientizarea întregii şcoli,
iarprocesul de evaluare va ajuta la îmbunătăţirea performanţei, prin luarea măsurilor necesare
latimp.
Procesul de evaluare permite feed-back-ul pentru acţiuni viitoare şi noi obiective şiasigură
succesul.
ACTUALIZAREA acestui plan se va face atât pe parcursul derulării lui, dar mai ales la
sfârșitul fiecărui an școlar, când se vor inventaria indicatorii de performanță și se vor face
corecturile necesare pentru un plan de acțiune viitor adaptat situațiilor ce se impun la
momentul potrivit. Revizuirea acestui proiect nu poate să-și propună altceva decât proceduri
prin care să se poată stabili raportul dintre performanțele obținute și cele intenționate precum
și acțiuni colective în situații în care performanța este mai mică decât așteptările.

4.3. ELEMENTE DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI INCLUZIV
Activităţi privind identificarea şi consilierea elevilor cu CES
•
•
•
•

Identificarea copiilor care au o situație specială: deficienţă locomotorie, verbală,
mintală, tulburări de comportament, deficit de învățareetc;
Realizarea planificărilor şi a planurilor de intervenție pentru fiecare problemă în parte;
Instruirea cadrelor didactice care au elevi cu probleme în vederea includerii acestora
cu succes în învățământul de masă;
Consilierea elevilor care sunt în baza de date după ce s-a verificat în prealabil gradul în
care s-au adaptat sau nu la cerințele liceului și la colectivul de elevi.
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Lista abrevierilor

MECS/MEN Ministerul Educaţiei Cercetării Științifice/Ministerul Educației Naționale
MECI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

CNDIPT

Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic

PRAI

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ

PLAI

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ

PAS

Planul de Acţiune al Şcolii

CR

Consorţiu Regional

CLDPS

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social

IPT

Învăţământ Profesional şi Tehnic

TVET

Învăţământ Profesional şi Tehnic (Tehnical, Vocational and Educational Trening)

AJOFM

Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă

CES

Cerinţe Educaţionale Speciale

CCD

Casa Corpului Didactic

ISJ

Inspectorat Şcolar Judeţean

CDS

Curriculum la Decizia Şcolii

CDL

Curriculum în Dezvoltare Locală

CL

Consiliul Local

FSE

Fondul Social European

UE

Uniunea Europeană

ONG

Organizaţii Non-Guvernamentale

SPP

Standarde de Pregătire Profesională
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