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Partea 1 – Context
1.1. Misiunea şcolii
Formarea tinerilor pentru muncă și viață în context european.
Ne propunem să asigurăm pentru tinerii şi adulţii din judeţul Gorj şi din alte judeţe ale Regiunii
S - V expertiză în industrie, servicii de educaţie şi instruire profesională, stimulând dezvoltarea
carierei şi creşterea potenţialului economic şi social al zonei.
Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene,
egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţare pe tot parcursul vieţii.
Şcoala este principalul furnizor de forţă de muncă calificată de nivel 4 şi 5 pentru unităţile economice
cu profil resurse din judeţul Gorj.

Viziune
Colegiul Tehnic ”General Gheorghe Magheru” își propune ca printr-o îmbinare echilibrată a
tradiției cu inovația, să formeze o personalitate armonioasă, creativ pragmatică, de succes, atașată
valorilor naționale și europene.

Slogan

Mereu dinamici!
1.2. Profilul şcolii
COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu este situat în Municipiul Tg-Jiu
şi oferă servicii educaţionale pentru tineri, adulţi din zona Tg-Jiu şi din judeţul Gorj.
Domeniile de pregătire sunt: protecţia mediului, industrie alimentară, chimie industrială, textile-pielărie
şi electrotehnică prin liceu tehnologic învăţământ de zi, şcoală postliceală şi şcoală tehnică de maiştri.
În anul şcolar 2017-2018 au fost înscrişi 701 elevi cu vârste cuprinse între 15 -21 ani. Structura pe nivel
de pregătire şi profil o regăsim în anexa 1.
Pentru clasa a IX-a au fost înscrişi un număr de 140 elevi. Distribuţia pe rute de şcolarizare şi pe
profiluri este prezentată mai jos.
1.Liceu-filieră tehnologică:
Profil

electric\ tehnician in instalaţii
electrice
Industrie alimentară\ Tehnician
analize produse alimentare
resurse naturale si protecţia
mediului\protecţia
mediului\tehnician ecolog si
protecţia calităţii mediului
Total elevi

Nr. elevi
28
59
53

140
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1.Școală postliceală
Profil

Nr. elevi

Electric\ Maistru electromencanic
aparate de masura si control
Informatica\ Tehnician
infrastructura rețele de
telecomunicații
Resurse naturale si protecţia
mediului\protecţia
mediului\tehnician ecolog si
protecţia calităţii mediului
Industrie textila \tehnician in
industria textila
Total elevi

30
59

49

30
168

Personalul şcolii este format din 46 cadre didactice, 5 persoane in personal didactic auxiliar şi
6 persoane în aparatul administrativ. Cadrele didactice sunt calificate în procent de 100%.
Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând
în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodicã.

1.3 Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul 2016 - 2017
Procentul de promovabilitate la examenele de absolvire a Școlii tehnice de maiștri a fost de
100%, la examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 a fost de 100%, iar la
examenul de bacalaureat după a doua ambele sesiuni a fost de 81%, ceea ce a condus situarea
liceului nostru pe prima poziţie în rândul liceelor tehnologice. Rezultatele pe medii ale acestor
examene sunt prezentate în anexa 2.
Toţi elevii din anii terminali au fot îndrumaţi către agenţii economici parteneri în vederea
angajării în baza parteneriatelor existente.
Monitorizare absolvenţi liceu
Nr.
crt
1.

Total
absolvenţi
99

Numărul de elevi admişi în: / Total admişi =
Facultăţi
Colegii
Şcoli postliceale
63
7
29

Rezultatele obţinute de elevii şcolii în anul şcolar 2016 - 2017 la concursuri şcolare sunt prezentate în
anexa 3.
Începând cu anul 2014 în şcoală a fost iniţiat un plan de renovare a clădirilor şcolii. Este vorba despre
extinderea reţelei de calculatoare existente, renovarea a interiorului, a spaţiilor sanitare, modernizarea
spaţiilor de învăţământ.
Astfel:
- am finalizat extinderea reţelei de calculatoare şi racordarea la Internet prin undă radio cu acces
nelimitat în vederea creării unui mediu de învăţare actualizat;
-am modernizat grupurile sanitare;
-au fost reabilitate atelierele şcoală în care se desfăşoară instruirea practică;
-s-a dotat cu mobilier 27% din cabinetele şi laboratoarele şcolare.
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Rezultate financiare:
Echipa managerială şi cadrele didactice au parcurs stagii de formare pentru management
educaţional, dezvoltare de standarde, dezvoltare curriculum, parteneriatul cu întreprinderile,
învăţarea centrată pe elev, orientarea şi consilierea elevilor. (anexa 4 şi anexa 4.1)
Cadrele didactice au întocmit programe şcolare pentru disciplinele din pachetele opţionale oferite
elevilor în cadrul curriculum-ului la decizia şcolii şi curriculum-ului în dezvoltare localã prezentate
detaliat în anexa 5.
Acţiunile cu caracter extraşcolar, culturale, sportive sunt prezentate în anexa 6.

Colaborare şcoalã – părinţi
S-au realizat acţiuni de consiliere a părinţilor pentru evitarea abandonului, absenteismului şi
insuccesului şcolar.
Informarea periodică a părinţilor de către diriginţi referitor la atitudinea copiilor lor faţă de
şcoală.
Din analiza mediului intern a rezultat cã 45% din profesorii şcolii considerã cã activitatea de
consiliere şi orientare privind cariera oferitã elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit.
Priorităţi la nivel naţional


















Elaborare Sistem Naţional Român al Calificărilor
Dezvoltare de Standarde de Pregătire Profesională
Dezvoltare curriculum naţional
Parteneriatul cu întreprinderile
 Învăţarea centrată pe elev
Formarea continuă a personalului didactic
Asigurarea calităţii
Orientarea şi consilierea şcolară şi profesională
Sistemul informaţional
Modernizarea bazei materiale
Management educaţional
Asigurare de şanse egale
Utilizarea ITC in predare
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Zone dezavantajate; zone rurale
Formarea continua a adulţilor
Integrarea europeană
Dezvoltarea de materiale pentru formare diferenţiată

1.4 Obiective şi acţiuni regionale şi locale
COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu Gorj este situat în
Regiunea S-V, agendele de lucru ale celorlalte regiuni nu sunt relevante pentru şcoala noastră.
Şcoala noastră are sediul în municipiul Tg-Jiu, zonă în proces de restructurare industrială cu
4

Plan de acţiune COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu
potenţial de dezvoltare economică. Caracteristicile principale sunt:
- creşterea numărului de persoane angajate în microîntreprinderi şi IMM-uri;
- rata şomajului relativ mare;
- retehnologizarea întreprinderilor;
- alinierea la standardele europene privind calitatea.
OBIECTIVE REGIONALE
Nr.
crt.
1

4

Denumirea obiectivului

Ţintă

Reducerea pierderilor de
elevi când se realizează
transferul de la clasa a
VIII-a în clasa a IX-a şi
abandonul
şcolar
pe
perioada clasei a IX-a

Reducerea pierderilor de transfer de la
sfârşitul clasei a VIII-a şi sfârşitul clasei a
IX-a de la 20% în 2012 la maxim 5% în
2016, cu un ritm mediu anual constant de
1,8%.
Creşterea numărului de profesori
consilieri, la nivel de 1/500 elevi.
Creşterea numărului pana în 2016 cu
20% faţă de anul 2012 a numărului de
absolvenţi de nivelul 4 din mediul rural
promovând calificări din domeniul industrial,
servicii şi comerţ.

2

Creşterea numărului de
absolvenţi de nivel 4, din
mediul rural

3

Implementarea Sistemului
Naţional de Asigurare a
Calităţii în unităţile şcolare
VET din Regiunea SudVest.

Începând cu anul şcolar 2006-2007 se va
trece la aplicarea legii privind Asigurarea
Calităţii în Educaţie la nivel naţional ţinând
cont
de
rezultatele
studiului
de
experimentare.
Cel puţin 70% din cadrele didactice
antrenate în ITP vor participa, până în 2016
la o formă de instruire în vederea
îmbunătăţirii
calităţii
procesului
de
învăţământ.

Dezvoltarea ofertei de
formare
continuă
la
cererea pieţei muncii
pentru
populaţia
aparţinând unor categorii
dezavantajate.

Asigurarea calificării şi recalificării
categoriilor dezavantajate conform cererii de
pe piaţa forţei de muncă;
Creşterea numărului de unităţi şcolare ca
furnizori de formare continuă a categoriilor
dezavantajate până la 35 de unităţi şcolare în
2016, din cele 38 grupuri şcolare existente în
regiune în 2012;
Asigurarea unui nivel de finanţare
necesar programelor de calificare a
categoriilor de populaţie dezavantajate, 50%
din programele Uniunii Europene, 30% de la
agenţii economici şi ONG, şi 20% de la
comunitatea locală.
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Adaptarea şi consolidarea
structurii
de
formare Realizarea unei pregătiri profesionale la
profesională în contextul nivelul ţărilor din Uniunea Europeană
concurenţial pentru a fi
competitivi în spaţiul
european.
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OBIECTIVE LOCALE
Nr.
crt.
1

2

3

4

5,

Denumirea obiectivului

Ţintă

Reducerea
pierderilor de
Reducerea pierderilor de transfer
transfer de la clasa a VIII- a la de la sfârşitul clasei a VIII-a şi
clasa a IX-a de la 16,27 % în sfârşitul clasei a IX-a de la 11% în
2012 la maxim 5 % în 2017.
2012 la maxim 5% în 2017, într-un
ritm mediu anual de 1%.
Creşterea numărului de profesori
consilieri, astfel încât raportul să se
situeze la valoarea de 1 profesor / 500
elevi.
Creşterea până în 2016 cu
Proiectarea cifrelor de şcolarizare
20 % a numărului de absolvenţi
până în 2016, astfel încât să se asigure
de nivel 4 din mediul rural
numărul de absolvenţi de nivel 4 din
mediul rural cu 20% mai mare faţă de
2014.
Până în 2013, cel puţin 70 %
Cel puţin 70 % din cadrele
din cadrele didactice antrenate în didactice
antrenate în IPT vor
IPT să participe la o formă de participa până în 2017 la o formă de
instruire postuniversitară,
ca instruire postuniversitară, în vederea
premiză a îmbunătăţirii calităţii asigurării calităţii predării, învăţării şi
predării, învăţării şi evaluării.
evaluării.
Dezvoltarea ofertei de formare
Cunoaşterea nevoii agenţilor
cu programe de formare continuă economici de calificare şi recalificare
la cererea pieţei şi angajaţilor a forţei de muncă.
pentru
reducerea
presiunii
Creşterea numărului de unităţi
generată de populaţia neocupată şcolare cu statut de furnizor de
aparţinând
unor
categorii formare a adulţilor de la 5 la 9 până în
dezavantajate ( tineri de 15-25 2016.
ani, populaţia din mediul rural,
grupuri marginalizate social).
Consolidarea structurii de Aplicarea
criteriilor
privind
formare profesională a judeţului asigurarea calităţii educaţiei
Gorj în contextul concurenţial al
formării profesionale în spaţiul
european
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Zona Gorj cuprinde oraşul Tg-Jiu şi comunele învecinate. Harta este prezentată mai jos.

Harta zonei Gorj

Partea a 2- a – Analiza nevoilor
2.1. Analiza mediului extern
2.1.1. Analiza profilului economic. Principalii indicatori economici
Din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare, judeţul Gorj se află într-o poziţie mai
puţin favorabilă. Studiile şi analizele regionale din ultimii ani plasează regiunea sud-vest în rândul
celor mai puţin dezvoltate regiuni.
Agenţii economici înregistraţi pe raza judeţului îşi desfaşoară activitatea în domenii acoperind
toate sectoarele economice, de la cel primar, cuprinzând agricultura, industria extractivă, cel
secundar, cu activităţi în diferite industrii prelucrătoare şi cel terţiar, incluzând serviciile şi turismul.
Referitor la firmele active din punct de vedere economic, se remarcă o concentrare mare pe comerţ.
Majoritatea societăţilor comerciale din judeţul Gorj fac faţă cu greu crizei economice, o parte
dintre acestea fiind nevoite să îşi restrângă activitatea, să apeleze la măsuri precum şomajul tehnic
sau la concedieri colective, unele chiar sistându-şi complet activitatea.
Valoarea adăugată brută (VAB) reprezintă valoarea nou creată (rezultată din valoarea
noilor produse şi servicii create minus valoarea consumului intermediar pentru producerea acestora).
Analizând evoluția contribuției regiunilor la formare VAB națională, se observă că Regiunea
Sud Vest Oltenia are ponderea cea mai scăzută în perioada 2008-2014, pentru care există date
oficiale disponibile. Studiul valorilor arată că, după o creștere cu 0,2% în perioada 2008-2010 (de la
7,8% la 8%), VAB regională a scăzut continuu în 2011-2014, ajungând la un procent de contribuție
de 7,5% în anul 2013, respectiv de 7,2% in anul 2014. (Fig. 2.1.1.1.).
VAB regională
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milioane lei preţuri curente
Regiunea de
Dezvoltare

ANUL
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

522296,1

561403,6

591206,5

ROMÂNIA

467122,2

459926,1

477028,6

495832,2

Nord - Vest

52748,4

53022,7

53798,9

54083,6

59251,3

63171,3

67826,8

Centru

51762,3

52306,4

53535,9

54366,2

59273,0

62039,7

64695,3

50223,4

53775,8

57566,4

59401,6

Nord - Est

49303,8

49607,2

50175,2

Sud - Est

48216,4

48149,9

50778,1

52193,5

56814,8

63516,4

66549,9

122446,3

134935,4

138823,9
62264,9

150426,0
68543,4

158369,1
76801,8

Bucureşti - Ilfov

124151,5

114904,9

Sud Muntenia

57863,5

59523,8

59738,3

61405,6

Sud - Vest Oltenia

36327,5

36449,1

37937,8

39122,9

40620,3

42322,6

42823,0

Vest

46345,8

45567,7

48038,3

49057,6

51049,8

53365,0

54322,5

Fig. Nr. 2.1.1.1.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

Se observă că la nivelul regiunii Sud Vest Oltenia în valoarea adăugată brută cea mai mare pondere o
are industria extractivă.
Pe locul doi, din anul 2014 se situează activitățile de administraţie publică şi apărare, asigurări
sociale din sistemul public, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială (A09), iar pe locul 3 se situează
activitatea (A04) -Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul.
De remarcat este faptul că agricultura se situează încă la un nivel scăzut de contribuție regională la
VAB (sub 8,0% în 2014) cu toate că există condiții favorabile dezvoltării agricole la nivel superior în
zonă.
Acest lucru a fost posibil din cauza nivelului scăzut de productivitate și al practicării în mare mare
măsură a agriculturii de subzistență.
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Situația este similară și la nivelul județelor regiunii. (Fig. 2.1.1.2.)
Indicatori

Sud - Vest Oltenia
2009
100%

2010
100%

2011
100%

2012

2013

2014

TOTAL

2008
100%

100%

100%

100%

A01

9,6%

8,9%

8,9%

10,5%

7,7%

8,8%

8,0%

A02

28,4%

28,6%

35,6%

38,3%

34,8%

33,7%

29,8%

A03

12,6%

12,4%

11,5%

9,7%

9,3%

8,4%

7,9%

A04

19,5%

18,4%

13,5%

12,6%

17,6%

16,1%

17,0%

A05

1,6%

1,4%

1,6%

1,4%

1,4%

1,9%

1,7%

A06

1,2%

1,2%

1,1%

0,6%

1,3%

1,7%

1,5%

A07

8,3%

9,5%

8,5%

7,6%

8,0%

9,1%

10,3%

A08

2,8%

3,0%

3,2%

3,8%

3,5%

4,2%

3,9%

A09

14,3%

14,9%

14,1%

13,2%

14,0%

14,1%

17,4%

A10

1,6%

1,7%

2,0%

2,3%

2,4%

2,1%

2,4%

Fig. Nr. 2.1.1.2.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

Codificari:
A01

Agricultură, silvicultură şi pescuit

A02

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat;distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare
Construcţii

A03
A04

Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;transport și depozitare;
hoteluri și restaurante
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A05

Informații și comunicații

A06

Intermedieri financiare şi asigurări

A07

Tranzacţii imobiliare

A08

Activități profesionale, științifice și tehnice; activități de servicii administrative și activități de servicii
suport
Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență
socială

A09
A10

Activități de spectacole, culturale și recreative; reparații de produse de uz casnic și alte servicii

Referitor la județul Gorj se constată că ponderea cea mai mare în formarea valorii adăugate brute
la nivel județean au avut-o activitățile desfășurate în:
- Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze,
apă caldă și aer condiționat;distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare,
- Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public; învățământ;sănătate și asistență
socială
- Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor;transport și depozitare;
hoteluri și restaurante,
Industria are o pondere însemnată în economia judeţului furnizând 31% din valoarea adăugată brută fiind în
scădere cu 8% față de anul 2013. Se observă creșteea cu 3% în anul 2014 față de anul 2013, a activităților din
adminstrația publică.
La nivelul regiunii SV-Oltenia, judeţul Gorj are cea mai mare pondere în industrie şi cea mai mica in
activitățile culturale.(Fig. 2.1.1.3.)

Fig. Nr. 2.1.1.3.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de
dezvoltare calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare standard (PCS). Sud -Vest Oltenia se
10
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plasează sub media naţională înregistrând 70,4%, doar regiunea Regiunea Nord-Est fiind mai slab
poziţionată faţă de Oltenia (60,5%).

Judeţul Gorj avea o pondere în produsul intern brut pe total economie de aproximativ
1,76% in 2011, in descrestere fata de anii trecuţi.
Evoluţia indicelui de disparitate a produsului intern brut/locuitor la preţuri curente la nivel judeţean
Calculat pe baza datelor Eurostat
Sud-Vest Oltenia
Dolj
Gorj
Mehedinti
Olt
Vâlcea

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

95,7%

100,0%

97,1%

97,8%

106,3%

107,1%

102,2%

102,1%

134,8%

135,7%

131,4%

131,1%

120,8%

131,0%

137,8%

136,2%

91,3%

85,7%

85,7%

82,2%

83,3%

83,3%

77,8%

78,7%

78,3%

78,6%

77,1%

75,6%

79,2%

73,8%

80,0%

78,7%

104,3%

110,7%

114,3%

108,9%

108,3%

102,4%

95,6%

102,1%

Ponderea mare a industriei corelată cu evoluţiile descrescătoare din ultimii ani evidenţiază pe
de o parte potenţialul României si al judetului în acest sector, sugerând însă că evoluţiile viitoare
sunt condiţionate de măsura în care vom face faţă presiunii concurenţiale crescânde, prin creşterea
competitivităţii şi dezvoltarea prioritară a unor activităţi industriale cu valoare adăugată mare.
Datele privind serviciile pun in evidenta importanta acestui sector pentru judetul Gorj, iar
datele despre agricultura regiunii pun în evidenţă importanţa atât în economia naţională cât şi în cea
a regiunii. Contribuţia acestor sectoare la volumul VAB va trebui să crească.
Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de
dezvoltare.

Evoluţia şi prognoza evoluţiei acestuia se prezintă astfel:
11
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Produsul intern brut/locuitor
2006
Regiunea SV Oltenia 3536
Judeţul Dolj
3503
Judeţul Gorj
4427
Judeţul Mehedinţi
3055
Judeţul Olt
2699
Judeţul Vâlvea
4089

2007
4524
4491
5978
3767
3506
4957

2008
5032
5202
6875
4282
3902
4870

-euro2009 2010
4174 4232
4261 4313
5711 5753
3558 3532
3283 3460
4062 4067

2011
4507
4595
6110
3748
3708
4323

2012
5017
5124
6778
4150
4157
4792

2013
5575
5702
7506
4587
4645
5317

2014
6188
6336
8305
5061
5183
5898

Sursa: Comisia Naţională de Prognoză (CNP), “Proiecţia principalilor indicatori economico –
sociali în profil teritorial până în 2014” (martie 2011) www.cnp.ro
Analiza comparativă pe judeţe a datelor din prognoza realizată de CNP permite evidenţierea
atât a evoluţiilor prognozate cât şi a disparităţilor intra-regionale privind valoarea PIB/locuitor. Din
punctul de vedere al acestui indicator, disparităţile intra–regionale se menţin pe toată perioada până
în 2014
Produsul intern brut pe locuitor – indici de disparitate faţă de nivelul naţional-%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Regiunea SV-Oltenia 78,2 77,4 76,3 74,3 74,6 74,7 74,9 75,1
2.1.1.2. Firmele din judeţ. Dinamica, repartiţia sectorială şi pe clase de mărime
Ponderea forţei de muncă din întreprinderi active nou create cu capital străin
UM: procente
Regiuni de dezvoltare

ROMÂNIA
Regiunea NORD-EST
Regiunea SUD-MUNTENIA
Regiunea SUD-VEST
OLTENIA
Regiunea NORD-VEST
Regiunea VEST
Regiunea SUD-EST
Regiunea CENTRU
Regiunea BUCURESTI ILFOV

200
8
14,
4
6,2

200
9
27,
1
17,
4

201
0
17,
8
10,
3

9,7

16

6,6
14,
6
17,
6

3,6
17,
4
65,
6

11
18,
5
19,
5

8

8,1
10,
5
28,
4
15,
8
14,
8
14,
6
23,
6

9,2
14,
1

Ani
201
1
13,
9
8,7
10,
5
6,4
17,
1
17,
4
9,3
18,
1
16,
8

201
2
13,
9
11,
6
16,
5

201
3
16,
5

20
14
18,
2

9,9

9,1

16

6,9

2,4
14,
5
15,
8
10,
4
17,
5
20,
5

6,3
22,
2
18,
3

6,7
11,
9
22,
1

6,5
15,
5
21,
3

7,1
12,
9
34,
6

Sursa datelor: INS, Baza de date TEMPO On line - Demografia întreprinderilor - INT 111P

.
Distribuţia IMM în teritoriu indică o repartiţie neuniformă şi semnificative disparităţi urban –
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rural şi nord – sud. Astfel urbanul are de cca. 4,0 ori mai multe IMM /1000 locuitori, municipiile Tg.
Jiu şi Motru grupând peste 60% din totalul IMM-urilor din judeţ. Un număr scăzut de IMM-uri
prezintă oraşele Tismana, Turceni şi Ţicleni, în timp ce comune precum Arcani sau Baia de Fier au
un număr ridicat. Zona cea mai slab dezvoltată din punct de vedere al numărului de IMM este zona
rurală din sudul judeţului, unde numărul acestora este sub 7 /1000 locuitori şi uneori sub 4
(Bustuchin, Negomir, Ţănţăreni).
2.1.1.3.Industria
Judeţul Gorj este unul dintre judeţele bogate în resurse naturale atât din punct devedere al
cantităţilor cât şi al diversităţii. Aceste resurse pot fi identificate la nivelul terenurilor agricole şi
forestiere precum şi al resurselor minerale de suprafaţă şi de adâncime. Pădurile ocupă în special
partea de nord a judeţului, precum şi văile principalelor cursuri de apă. Apa şi viaţa sălbatică (fondul
faunistic şi floricol) reprezintă de asemenea importante valori ale cadrului natural. Resursele de apă
sunt de asemenea importante, judeţul Gorj fiind situat într-un bazin hidrografic cu resurse interioare
superioare mediilor pe ţară. Resursele minerale de suprafaţă şi de adâncime sunt diverse şi răspândite
practic pe tot cuprinsul judeţului. În afara unor resurse minerale aflate în cantităţi deosebit de mari,
precum lignitul exploatabil la suprafaţă în special în vestul judeţului (bazinele Motru-Rovinari),
Gorjul deţine importante resurse de petrol şi gaze naturale (în centrul şi estul judeţului), dar şi
resurse minerale mai rar întâlnite.
Industria judeţului Gorj este dominată de activităţile extractive şi de producerea energiei. În
mare măsură, dezvoltarea industrială este determinată de resursele naturale disponibile, ceea ce a
făcut ca judeţul să fie mai puţin afectat de procesele de restructurare pe care alte regiuni/judeţe le-au
cunoscut în ultimii ani. Principala problemă a judeţului o constituie scăderea consumului de energie
electrică al României, cât şi orientarea spre alte forme de obţinere a acesteia.
2.1.1.4. Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu
Judeţul Gorj este relativ bine echipat din punct de vedere al infrastructurii de transport, căi de
comunicaţie şi accesibilitate spre porturile dunărene şi în zona turistică submontană:

poziţie favorabilă, relativ centrală, a municipiului Târgu Jiu la intersecţia unor axe majore de
circulaţie (Craiova – Deva şi Râmnicul Vâlcea – Drobeta Turnu Severin);

majoritatea oraşelor adiacente unui DN (excepţie Ţicleni) şi un grad bun de acoperire al
teritoriului (39,3 km - 100 km²), dar nu însă şi calitativ;

deşi regiunea are o densitate redusă, accesibilitatea şi densitatea feroviară relativ bună
(34,4 km / 1.000 km²), în apropiere de magistrala Bucureşti – Craiova.
Gorjul este traversat de drumuri judeţene şi este accesibil prin reţeaua de drumuri naţionale de bună
calitate (1.500 km de drumuri la nivelul judeţului). În 2-5 ore se poate ajunge într-unul din marile
centre ale ţării - Bucureşti, Timişoara, Craiova.
2.1.1.5. Agricultura
Creşterea animalelor şi silvicultura, precum şi pomicultura, viticultura şi apicultura reprezintă
activităţi specifice pentru nordul judeţului, cultura cerealieră fiind prezentă mai ales în centru şi sud.
Principalele culturi agricole sunt cele de porumb, grâu şi secară, plante de nutreţ, orz, ovăz şi cartofi.
Agricultura judeţului Gorj, ca de altfel a întregii ţări, a avut de suferit în anii ce au urmat după
1989. Gorjul dispune de aproximativ 250.000 de hectare de teren agricol arabil. Aceasta echivalează
cu 44% din suprafaţa judeţului, restul fiind ocupat de păduri, zone urbane, întinderi de apă.
2.1.1.6. Silvicultura
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Pornind de la exploatarea excesivă a pădurilor şi situaţiile de deşertificare semnalate în
regiunea Sud Vest Oltenia s-a hotărât elaborarea, cu concursul comunităţii academice de specialitate,
şi implementarea unui Program Naţional pentru Gestionarea Durabilă a Pădurilor care să
prevadă: interzicerea reducerii suprafeţei totale a pădurilor; creşterea suprafeţei pădurilor prin
împădurirea în special a terenurilor degradate şi abandonate. Sunt necesare măsuri suplimentare
pentru realizarea unui sistem naţional de perdele forestiere de protecţie, cu precădere în ţinuturile
secetoase şi predispuse la deşertificare; promovarea cu prioritate a tratamentelor intensive, bazate pe
regenerarea naturală, capabile să contribuie în cea mai mare măsură la promovarea speciilor
autohtone valoroase, asigurându-se astfel exercitarea continuă a funcţiilor multiple, ecologice,
economice şi sociale pe care trebuie să le îndeplinească pădurea în ansamblul ei.
2.1.1.7. Turismul
Turism intens, legat de varietatea condiţiilor naturale (defileul Jiului, cheile Olteţului,
Corcoaiei, Sohodolului ş.a., peşterile Polovragi, a Muierilor, Cloşani, lacurile glaciare montane ş.a),
de vestigiile arheologice (castrul de la Bumbelti-Jiu, aşezările daco-romane de la Suşeni, Barsesti,
Boroseni nu s.a.), de trecutul istoric (Câmpia Padesului - loc unde, la 23 ianuarie 1821 , Tudor
Vladimirescu a citit Proclamaţia), de numeroasele obiective arheologice (mănăstirile Tismana şi
Polovragi, schitul Lainici, cula de la Curtişoara), de operele monumentale ale lui Constantin
Brâncuşi de la Târgu-Jiu (Coloana infinitului, Masa tăcerii, Poarta sărutului), precum şi de datinile,
obiceiurile tradiţionale şi portul gorjenesc.
2.1.1.8. Zona montană şi dezvoltarea durabil - aspecte specifice ruralului montan
Dependenţa de un puternic sector extractiv şi afectarea semnificativă a mediului
reprezintă principalii factori restrictivi ai unei dezvoltări durabile. Aplicarea principiului "poluatorul
plăteşte" şi internalizarea costurilor de reconstrucţie ecologică ar ridica enorm costurile de exploatare
a lignitului, de exemplu şi implicit ar putea genera probleme de natură economică şi socială.
Dezvoltarea sectorului IMM şi a noilor ramuri industriale, ecologice precum şi introducerea noilor
tehnologii inovative, se produce lent şi nu constituie încă o alternativă viabilă la o restructurare
profundă şi masivă a structurii economice a judeţului, în viitorul imediat.
Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite de Strategia pentru dezvoltarea durabilă a zonei
montane, aprobată de Guvernul României, se va realiza protejarea şi valorificarea responsabilă a
resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice, prevenindu-se depopularea
acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale a acestora, iar
asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea lor echilibrată, la paritate cu alte zone în privinţa
veniturilor şi condiţiilor de viaţă, va trebui să beneficieze de sprijinul statului.

2.1.2. Demografie
Judeţul Gorj este unul dintre cele 41 de judeţe ale României. Reşedinţa lui este municipiul Târgu
Jiu. Cu suprafaţa de 5.602 km², face parte din regiunea istorică Oltenia. Se împarte în nouă oraşe
(incluzând două municipii) şi 61 de comune.
Rezultatele celui mai recent recensământ al populației și al locuințelor, desfășurat în perioada
20-31 octombrie 2011, arată că regiunea Sud Vest Oltenia avea la momentul respectiv o populație de
2.075.642 de persoane, reprezentând 10,31% din totalul populației României. Datele statistice
oficiale relevă o scădere cu 10,95% față de recensământul din 2002, când populația din Sud Vest
Oltenia era de 2.330.792 de persoane.
Această scădere a fost determinată, în principal, de manifestarea superioară a mortalităţii,
comparativ cu natalitatea şi generarea unui spor natural negativ, precum şi de fenomenul migrator al
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populaţiei către alte zone.
În cadrul regiunii, județul cu cel mai mare număr de locuitori era Doljul, cu 660.544 de persoane,
urmat de Olt cu 436.400 de persoane, Vâlcea cu 371.714 de persoane, Gorj cu 341.594 de persoane
și Mehedinți cu 265.390 de persoane (fig nr. 2.1.2.1).
Fig. Nr. 2.1.2.1.

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online

Și în cazul județului Gorj scăderea populației, se încadrează în trendul regiunii.
2.1.2.1. Populația totală. Dinamica generală
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Fig. Nr. 2.1.2.2.
Sursa: INS ,
TEMPO

Baza de tate

Comparând populatia totală din anul 2016 cu cea din anul 2008, se constată scăderea acesteia
la nivelul județului Gorj cu 3,67%, peste scăderea de 2,81% la nivelul regiunii. (Fig. Nr. 2.1.2.2)
2.1.2.2 Distribuţia pe sexe și medii de rezidență
Regiunea

Judeţul

Gorj

TOTAL
Ambele
sexe
341594

Masculin
168740

URBAN
Feminin
172854

Ambele
sexe
154514

Masculin
75468

RURAL
Feminin
79046

Ambele
sexe
187080

Masculin
93272

Feminin
93808

Dintr-un total de 341594 persoane rezidente la 20 octombrie 2011, femeile reprezintă 50,60%
(172854 persoane). Dintre acestea 45,72% (79046 persoane) trăiesc în mediul urban, iar 54,27%
(93808 persoane) traiesc in mediul rural.
Persoanele de sex masculin în număr de 168740, (49,39% din populaţia judeţului) se regăsesc
în proporţie de 44,72% în mediul urban (75468 persoane) şi 55,27% (93272 persoane) în mediul
rural. Structura populaţiei pe sexe este apropiată, populaţia de sex feminin fiind mai mare cu 1,2
puncte procentuale. Se remarcă, faptul că la nivelul județului Gorj populația pe grupele de vârstă 1014 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, chiar dacă a scăzut este mult mai numeroasă în mediul rural decât în
mediul rural. (Fig. 2.1.2.3)
Fig. Nr. 2.1.2.3

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

2.1.2.3. Structura populaţiei grupe de vârstă
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Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei relevă apariţia unui proces lent, dar
constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii negative pentru economie şi societate, fenomen
caracteristic tuturor judeţelor componente, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în mod
direct la reducerea ponderii populaţiei tinere.
Daca se are în vedere populația relevantă pentru IPT, se observa trendul descrescător.
De exemplu, la populația cu vârsta între 10-14 ani, se constată o scădere a acesteia în 2016
față de 2008 cu 18,11%, cu aproape 5 puncte procentuale mai mult decât valorea medie înregistrată
la nivelul regiunii, de 12,93%.
Evoluţia grupelor de vârstă relevante pentru IPT

(Anexa A1e)

Fig. Nr.2.1.2.4
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

2.1.2.4. Mişcarea migratorie
Datele statistice oficiale înregistrează doar migraţia internă şi externă rezultată din
schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al
emigraţiei la nivel naţional, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de
accentuare pe termen mediu în perspectiva integrării în UE.
In Regiunea Sud Vest Oltenia, există tendința de creștere a emigranților temporari, cea mai
17
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mare pondere deținând-o peroanele intre 25-64 ani. (Fig 2.1.2.5.)
Fig. Nr. 21.2.5

Sursa datelor: INS , Baza de date TEMPO

Proiecţii demografice la orizontul anului 2060
Prognoza evoluţiei demografice indică (într-o variantă cu migraţie externă) o reducere a
populaţiei României de vârstă preşcolară şi şcolară faţă de 2011 cu 1172,5mii locuitori până în 2030
( 22,2%), respectiv cu 2.631,7 mii loc. până în 2060 (49,88%).
Pe grupe mari de vârstă, faţă de 2011, la nivel naţional cea mai accentuată scădere se
proiectează în grupa 3-6 ani, cu 27,6 % (-234,8 mii pers.) până în 2030, respectiv cu 52,5% (-446,9
mii pers.) până în 2060.
În ceea ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic, se observă o scădere semnificativă şi în
cazul populaţiei de vârstă şcolară 15-24 ani, cu 20,35% ( -549,7 mii pers.) până în 2030, respectiv cu
49,39% (- 1333,9 mii pers.) până în 2060.
Numărul populaţiei tinere cu vârsta până în 25 ani, în continuă scădere, are influenţă directă
asupra contingentului copiilor de vârstă preşcolară, şcolară, gimnazială, liceală şi universitară. La
rândul său, fiecare grupă de vârstă are implicaţii directe asupra instituţiilor sistemului educaţional şi
efectivului cadrelor didactice necesare.
Se aşteaptă ca şi în următorii ani tendinţa de scădere a populaţiei totale a judeţului să
continue, pe toate grupele de vârstă, aşa cum este previzionat în proiecţiile INS asupra populaţiei
regiunii pentru perioada 2003-2025.(Fig. 2.1.2.6)
Fig. Nr. 2.1.2.6

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

Efectele social - economice ale acestei evoluţii a populaţiei judeţului din ultimii ani, vor fi de ordin
negativ şi vor atrage după sine schimbări la nivelul diferitelor subpopulaţii (populaţia şcolară,
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Plan de acţiune COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu
populaţia feminină în vârstă fertilă, populaţia în vârstă de muncă ş.a.). Astfel, conform prognozelor,
în 2025 populatia va fi de 348,8 mii persoane, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 9,5%
faţă de 15,4% cât se preconizează pentru nivelul regiunii Sud Vest Oltenia
De asemenea, la nivelul judeţului populaţia de vârsta şcolară, menţine tendinţa de
scădere, pe toate grupele de vârstă şcolară. In 2025 va fi de 74,5 mii persoane, scăderea pe
intervalul de timp 2003-2025 urmând a fi de 18,14%.
Fig. Nr. 2.1.2.7

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

2.1.2.4. Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Din analiza evoluţiei populaţiei judeţului Gorj actuală şi proiectată, pe grupe mari de vârstă
pentru perioada 2011-2030, putem observa următoarele aspecte cu implicaţii asupra sistemului
TVET:
 Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendinţa de descreştere a populaţiei
determină reduceri semnificative ale populaţiei şcolare, ceea ce ar putea avea următoarele
implicaţii:
- reorganizarea sistemului educaţional, care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa
muncii, având, totodată, în vedere servicii de orientare şi consiliere, excedent de cadre
didactice, abordarea unor nevoi educaţionale specifice.
- dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării resurselor
umane pe piaţa muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrâneţe activă) prin retragerea din
activitate mai târziu şi progresiv.
 Având în vedere populaţia rromă din judeţ este necesara intensificarea măsurilor pentru a
asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile dezavantajate, ca şi
înfiinţarea de clase TVET pentru calificări specifice.
 Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert de descreştere
înregistrând populaţia de vârstă şcolară, are implicaţii directe şi imediate asupra reţelei
şcolare, impunându-se restructurarea acesteia şi corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele
pieţei muncii.
 În prezent, se remarcă preponderența populației rurale faţă de populaţia din mediul urban, pe
toate grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), având drept consecință
ruralizarea regiunii și a județului Gorj
19

Plan de acţiune COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu
-dotarea unitatilor de învățământ din regiunea rurală sau luarea unor măsuri pentru
sprijinirea elevilor în vederea realizării navetei sau a cazării în internate.
2.1.3. Forţa de muncă
Corelată cu alţi indicatori (ex. evoluţia veniturilor şi a puterii de cumpărare etc.), analiza
comparativă a populaţiei oferă investitorilor un indiciu privind mărimea pieţei de desfacere dintr-o
ţară sau dintr-o regiune. În domeniul resurselor umane, potenţialul demografic oferă elementele de
referinţă pentru compararea mărimii resurselor de muncă, populaţiei şcolare etc.
Dacă distribuţia pe sexe nu prezintă diferenţieri semnificative, diferenţele privind structura
populaţiei pe medii rezidenţiale, comparativ cu media naţională, respectiv regională, trebuiesc
reţinute ca repere pentru analizele specifice privind oferta sistemului de educaţie şi formare
profesională (accesul la educaţie din perspectiva acoperirii teritoriale, relevanţei şi calităţii ofertei),
mai ales atunci când se constată disparităţi semnificative pe medii rezidenţiale în valoarea unor
indicatori specifici educaţiei (ex. ratele de cuprindere, abandonul şcolar etc.)
2.1.3.1. Populaţia activă
Populaţia activă din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2015, 900 mii persoane,
reprezentând 9,83% din populaţia activă a ţării.
Analiza cifrelor din perioada 2002-2015 arată o reducere cu 22,55% (în 2015 față de 2002) a
populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea la nivel național, de
9,12% în aceeași perioadă. Scăderea este aproape constantă pe perioada analizată, excepție făcând
anii 2006, 2008 și 2014 când s-au înregistrat ușoare creșteri ale numărului de persoane active față de
anii precedenți.
Pe sexe, situația este similară, scăderea fiind mai evidentă pentru populația activă feminină
(29,9% scădere față de 16,2% în cazul populației masculine).
Pe medii rezidențiale, analiza relevă faptul că, în mediul urban, populația activă a crescut
numai în perioada 2002-2006, iar în restul perioadei a de analiză a avut o evoluție a fost fluctuantă,
însă tendința generală a fost de diminuare. Procentul total de scădere în 2015 față de 2002 a fost de
12,1%. În mediul rural situația a fost și mai drastică, scăderea în 2015 față de 2002 ajungând la
29,5%.
Atât pe sexe, cât și pe medii rezidențiale, scăderile de la nivelul regiunii sunt mult peste cele
de la nivel național, fapt de natură să conducă la dezechilibre majore în ceea ce privește asigurarea
forței de muncă în sectoarele economice.
Rata de activitate totală a avut o evoluție oscilantă la nivelul regiunii în perioada 2002-2014 , în jurul
valorii de 66%, diminuările și creșterile nedepășind 2% de la un an la altul, similar nivelului
național. O situație diferită a fost înregistrată, însă, în anul 2015, când rata de activitate regională a
scăzut cu circa 4 % față de anul precedent (de la 66,8% la 62,9%).
Analiza pe sexe relevă faptul că rata de activitate a populației feminine din Sud Vest Oltenia
a scăzut cu 13,3% în anul 2015, față de anul 2002, cea mai însemnată scădere anuală fiind de 5,5%
(în 2015 față de 2014). Rata de activitate pentru populația masculină regională a avut evoluții
fluctuante însă a rămas în 2015 la aceeași valoare ca și în 2002 (72,5%), procentul fiind considerabil
mai mare față de rata de activitate pentru populația feminină (care a avut în 2015 valoarea de
52,9%).
Rata de activitate în mediul urban a avut deasemenea evoluțiii fluctuante, cu un maxim în
2014, de 62,2%, crescând ușor în 2015 față de 2002 (cu 1,3%), procentul de creștere fiind mult sub
cel de la nivel național, de 8,9%. În mediul rural rata de activitate a înregistrat scăderi continue din
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2002, cea mai semnificativă fiind în 2015 față de 2014 (de la 71,3% la 65,1%). Situația este similară
și la nivel național, însă procentul de scădere este mai mic de la un an la altul.
Din punct de vedere al educației și formării profesionale este relevantă rata de activitate a
tinerilor din grupa de vârstă 15-24 ani. La nivel regional acest indicator are valori sub 37%, cea mai
ridicată valoare fiind în 2002, de 36,8%, sub media națională, de 38,9% (Fig 2.1.3.1.).
Fig. Nr. 2.1.3.1.

Tendința de scădere a ratei de activitate a tinerilor s-a manifestat cel mai acut în perioada 2002-2007
la nivel regional, în mod similar cu nivelul național; în anul 2008 în regiune s-a înregistrat o creștere
semnificativă, de 5% față de anul anterior (de la 29,5% la 34,5%), pentru ca în perioada următoare să
înregistreze diminuări continue, astfel că în anul 2015 rata regională de activitate a tinerilor era de
29,9%, sub media națională, de 30,8%.
Din punct de vedere al evoluţiei, tendinţa de reducere a populaţiei active s-a manifestat atât la
nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, cât şi la nivel naţional, in anul 2014 inregistrându-se descrestere
fata de anii 2013 si 2012, fiind de886,7 mii persoane față de 911,1 mii persoane (2013) și 923,7 mii
persoane (2012).
La nivelul judeţului Gorj, populaţia activă înregistrază descreştere în 2015 față de 2014
și 2013, fiind de 142 față 146,4 mii persoane în 2013 și 146,5 mii persoane în 2012.
2.1.3.2 Rata de activitate
La nivel regional, din datele statistice rezultă că, deşi rata de activitate totală a scăzut în anul
2013 faţă de anul 2012 (63,6% faţă de 64,3%), la nivel naţional, aceasta se păstrează constantă
64,6%.
La nivelul judeţului Gorj rata de activitate a resurselor de muncă, în perioada 2012-2013, a
crescut cu 0,1 puncte procentuale ( de la 58% la 58,1%), cu 5,2 puncte procentuale sub rata de la
nivel regional (63,3%)
La nivel regional, din datele statistice rezultă că, deşi rata de activitate totală a crescut în anul
2014 faţă de anul 2013 (70,3% faţă de 63,6 %), la nivel naţional, aceasta păstrează același trend de
creștere la 70,7% în 2014 față de 64,6% în 2013.
La nivelul judeţului Gorj rata de activitate a resurselor de muncă, în perioada 2013-2014, a
crescut de la 58,1% la 66,2%, cu 4,1 puncte procentuale sub rata de la nivel regional (70,3%)
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2.1.3.3 Rata de ocupare
La nivel regional, din datele statistice rezultă că rata de ocupare a scăzut în anul 2013 faţă de
anul 2012 ( 58,1% faţa de 59%), urmând trendul înregistrat la nivel naţional pentru aceeaşi perioadă
( 60,9% faţă 61,1%).
În 2014, la nivel regional se constata o creștere a ratei de ocupare față de 2013, aceasta fiind
63% față de 58,1%.
In judeţul Gorj, rata de ocupare a forţei de muncă a inregistrat o tendinţă de descreştere în
perioada 2008-2010 ( 56,3%, 54,9%, 52,3%), urmată fiind de o uşoară creştere în perioada 20102012 ( 52,3%, 52,6%, 53,5%) si de o uşoară descreştere în 2013 (53,4%).
In 2014, în județul Gorj se constată o creștere față de 2013, fiind de 61,3% față de 53,4%.
2.1.3.4 Structura populaţiei ocupate civile pe principalele activităţi ale economiei naţionale
Cu un număr de 809 mii persoane ocupate, în anul 2015, regiunea Sud Vest Oltenia deținea 9,48%
din totalul populației ocupate a României, cifrele arătând o descreștere continuă a ocupării în
perioada 2002-2007, urmată de o ușoară creștere în 2008, pentru a scădea apoi constant până în
2014. În anul 2015 s-a înregistrat cea mai mare scădere a populației ocupate față de anul precedent
(cu 109 mii persoane). 25,3% este procentul de scădere pe întreaga perioadă de analiză 2002-2015.
Populația ocupată de sex masculin era preponderentă în 2015 (457 mii bărbați, față de 352
mii femei), în perioada 2002-2015 fiind înregistrată aceeași tendință de scădere ca și la nivel
național. Procentele de scădere la nivel regional sunt însă mult mai mari decât cele pe țară: populația
ocupată masculină din regiune a scăzut cu 21%, față de numai 3,6% diminuare la nivel național, iar
populația ocupată feminină a scăzut cu 30,2% în regiune, față de 12,3% procentul de diminuare pe
țară.
Cifrele privind populația ocupată pe medii de rezidență, în perioada 2002-2015, arată că în
mediul rural numărul de persoane ocupate este mai mare decât în mediul urban pe întreaga perioadă
2002-2015, însă de-a lungul timpului s-au înregistrat diminuări mai însemnate în rural (scădere de
34,1%) față de urban (scădere de 10,6%) în perioada analizată. În comparație cu nivelul național,
unde s-a înregistrat o creștere de 1,2% a populației ocupate urbane, regiunea Sud Vest Oltenia a
continuat să piardă din acest punct de vedere.
Persoanele cu o ocupație aducătoare de venit într-una din activitățile economiei naționale, erau, la
nivel regional, în număr de 879,4 mii persoane în anul 2002, rata de ocupare a resurselor de muncă
fiind de 62,9%. În timp, acest număr a scăzut, dar, deoarece s-au diminuat și resursele de muncă, în
anul 2014, când populația ocupată civilă era de 813,8 mii persoane, rata de ocupare a fost 63%,
aproape identică celei din 2002 (Fig 2.1.3.2.).

Fig. Nr. 2.1.3.2.
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La nivelul județului Gorj, se observă că sectorul cu cel mai mare număr de persoane ocupate este
sectorul serviciilor, urmat de sectorul agricultură, silvicultură și pescuit și apoi sectoarele industrie și
construcții.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

2.1.3.5. Structura şomajului înregistrat pe grupe de vârstă. Şomajul tinerilor
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Analiza evoluția ratei şomajului înregistrat relevă o creştere a procentelor până în anul 2009
(până la 10,7%) , urmată de scădere în perioada 2010-2012 (7,7%) şi o uşoară creştere în 2013
(8,2%). În 2014, se constată o scădere la 7,5%.
Dacă se va avea în vedere numărul șomerilor înregistrați în ultimii 3 ani, constatăm o ușoară
descreștere în 2015, fașă de 2014 și 2013, adică 10540 fașă de 10581 (2014) și 12024 (2013).
Rata somajului de lungă durată pentru tineri crește usor în ultimii ani.
Regiunea

Indicator

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1,6

2,3

3,2

3,2

4,2

3,6

Rata şomajuluide lungă durată pentru tineri

11,9

8,9

12,3

11,8

15,7

15,2

Incidenţa şomajului de lungă durată

24,5

31,1

48,4

53

59,8

55,4

63

48,1

63,8

60,1

67,1

65,1

Rata şomajului de lungă durată
SV Oltenia

Incidenţa şomajului de lungă durată pentru tineri

2.1.3.6. Proiecția cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2016-2020)
În 2011, Institutul Național de Cercetare Ştiințifică în domeniul Muncii şi Protecției Sociale
(INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare profesională la orizontul
2013 şi în perspectiva 2020. Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în
cadrul Proiectului strategic cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 „Corelarea ofertei educaționale a
învățământului profesional şi tehnic cu cerințele pieței muncii”, proiect al cărui lider de parteneriatb
a fost Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional şi Tehnic.
Proiecția cererii de forță de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi
lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de Universitatea Cambridge în
modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele abordări inovative generate de gradul
mult mai mare de detaliere a informațiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecție a cererii potențiale de forță de muncă (definită ca cererea de
forță de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai investițiilor brute
interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de prognoză. Cererea potentiala
reprezinta nivelul estimat ca necesar, in termeni de populatie ocupata, conform previziunilor
economice. Acest nivel va fi satisfacut cand numărul persoanelor efectiv ocupate este egal cu
nivelul estimat ca necesar de populatie ocupata; in celelalte cazuri vom avea un deficit sau un
excedent fata de necesarul de populatie ocupata. Cererea potențială nu trebuie considerată ca cerere
efectivă. De asemenea , nu trebuie confundată cu populația ocupată (deşi are valori aparent identice
sau apropiate față de aceasta). Cererea potențială estimeză necesarul de populație ocupată, însă
evouția populației efectiv ocupate depinde nu numai de evoluțiile economiei ci de o multitudine de
alti factori, in primul rand demografici, migrație etc. Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de
modelare econometrică.
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate din
retragerea participanților la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de menționat că
cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu descriu decât evoluții ale
unor structuri ecopnomice trecute. Mai mult, lipsa unor informații detaliate cu privire la structura pe
vârste a populației ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care
induc un anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve.
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Utilizând cele două variabile (cererea potențială şi cererea înlocuită) s-a estimat cererea
agregată de forță de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza privind rata șomajului pentru
orizontul 2020.
procente
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total economie

5,0

4,8

4,3

4,0

3,7

3,4

SUD – VEST OLTENIA

8,2

8,1

7,4

6,9

6,5

6,3

Dolj

9,5

9,4

9,0

8,5

8,1

7,9

Gorj

7,7

7,3

7,0

6,8

6,2

6,0

Mehedinti

11,0

9,0

8,0

7,8

7,5

7,3

Olt

8,1

8,9

7,9

7,6

7,0

6,8

Valcea

4,7

4,9

4,7

4,5

4,4

4,1

Analizând informațiile cu privire la dinamica cererii potențiale (măsura creării sau distrugerii
de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă disponibile, in
ipotezele de calcul al celor două variabile. Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere
potențială sau dacă aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai
mare decât distrugerea de locuri de muncă.
Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forță de muncă la
nivel național a utilizat serii de date de la Institutul Național de Statistică, pentru perioada 2000-2088
privind:
- populația ocupată în activități ale economiei naționale (diviziuni CAEN REV1)
- valoarea investițiilor brute în bunuri corporale în activități ale economiei naționale (diviziuni
CAEN REV1)
- valoarea adăugată brută în activitatăți ale economiei naționale (diviziuni CAEN REV1)
- valoarea costului mediu lunar al salariaților în activități ale economiei naționale (diviziuni
CAEN REV1)
Proiecția cererii de forță de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen mediu şi
lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
- evoluția valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naționale de Prognoză
(Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2013
- pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluție a valorii adăugate brute: un ritm
anual de creştere în industrie de 1.0325, un ritm de 1.0305 în construcții şi respectiv un ritm anual de
creştere în servicii de 1.0165 (valori calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere
aşteptate pentru perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile
componente urmează evoluția ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada 2014-2020 a unor
ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit luarea în considerare a
prezumtivei crize economice pe care specialiştii o previzionează după anul 2013.
- pentru evoluția Costului forței de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ținut cont de valorile reale
publicate de Institutul Național de Statistică, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm
anual de creştere constant şi egal cu 1.015.
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- pentru evoluția Investițiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru 2009 (0.76) pe
total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa altor informații s-a considerat că
această scădere a fost înregistrată identic la nivelul fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 –
2020 s-a estimat trendul liniar al variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză.

Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variații față de scenariul MODERAT:
- VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.1 față de 2009 în industrie, un ritm de scădere
de 0.9 față de 2009 în construcții, în timp ce în servicii se menține constantă pe perioada 2010-2011 .
Pentru perioada 2012- 2013 se mențin evoluțiile prognozate de Comisia Națională de Prognoză, în
timp ce pentru perioada 2014- 2020 s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1.036, un
ritm de 1.044 în construcții şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1.032 (valori calculate
ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru perioada 2011 – 2013).
- Investițiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1.15 față de 2009. Pentru perioada
2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.

Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variații față de scenariul MODERAT:
- VAB în perioada 2014 - 2020 se menține la nivelul prognozat pentru anul 2011. De asemenea, s-a
ținut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste jumătate dintre cei intervievați
sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza economică până în anul 2013.
- Costul forței de muncă în 2010 îşi menține ritmul de creştere pe care l-a avut în 2009 comparativ
cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere de 1.015 constant.
A fost prognozată separat şi evoluția celor 18 diviziuni CAEN (Rev.1) ce au fost excluse din
modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza conform căreia
evoluția populației ocupate din cadrul lor îşi menține trendul observabil pentru perioada 2000- 2008.
În final, s-a corectat modelul cu eroarea obținută din predicția populației ocupate totale la nivel
național pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au fost de aprox. 1-2%).

Rezultatele proiecțiilor
1. Proiecția cererii potențiale la nivel național
Rezultatele prognozei cererii potențiale de forță de muncă (funcție de dinamica
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel național pentru perioada 2011 –
2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui moderat şi creşterea
acesteia în ipoteza scenariului optimist.
(mii persoane)
scenariu
scenariu
scenariu
MODERAT
PESIMIST
OPTIMIST
(de bază)
2009
9243
9243
9243
2010
9239
9239
9239
2011
8939
9161
9400
2012
8951
9095
9414
2013
8972
9045
9437
2014
8937
9032
9440
2015
8903
9021
9444
20
8867
9009
9447
16
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2017
20
18
20
19
2020

8831

8996

9450

8794

8982

9452

8756

8968

9454

8718

8954

9456

2.
Proiecția cererii potențiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forță de muncă la
nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de județ – scenariul moderat
În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecția cererii potențiale relevante pentru invățământul
profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă între 2012-2020 în
regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere în perioada 2012-2014
urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud, Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiecția cererii potențiale de forță de muncă la nivel județean a fost estimată prin dezagregarea
proiecțiilor la nivel regional privind populația ocupată. Proiecția în structură de ocupații pentru
fiecare județ în parte a plecat de la asumpția că este puțin probabil să se producă în următorii trei ani
modificări structurale semnificative față de anul 2009
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupații la nivel național (sursa: CEDEFOP din LFS
(AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferențele dintre rata de ocupare a
persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel național şi pe regiuni. Apoi, ratele de pensionare au
fost rafinate la nivel de județ prin raportarea la ponderea populației de 55 ani şi peste în populația
totală ocupată a județului respectiv şi compararea acesteia cu ponderea populației de 55 ani şi peste
în populația totală ocupată a regiunii din care face parte județul.
Cererea agregată de forță de muncă la nivel național a fost obținută din însumarea cererii potențiale
cu cererea înlocuită de forță de muncă. Se observă faptul că – la nivel național - în fiecare an de
prognoză, cererea înlocuită compensează scăderile cererii potențiale rezultată din evoluția potențială
a activităților economice. Diferența dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potențiale față de
anul anterior este explicată de existența unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii
acestora, ca şi a cererii potențiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază (moderat)
arată existența unor oportunități pentru ocuparea tinerilor absolvenți sau a inactivilor, respectiv a
şomerilor. Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populației inactive nu se modifică şi nici nu au loc
reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea fi disponibile
pentru absolvenții din diferite domenii relevante pentru învățământul profesional şi tehnic.
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Sud Vest Oltenia în ocupații relevante pentru ÎPT (nr.
persoane)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prognoze ale
cererii
potențiale
806129 793974 782594 769510 762031 754819 747140 739416 731649
Prognoze ale
cererii
inlocuite
12939 12744 12561 12351 12231 12116 11992 11868 11744
Prognoze ale
cererii
agregate
819068 806719 795155 781861 774263 766934 759133 751285 743392

2020

723840

11618

735458

Prognoze ale cererii pentru județul Gorj în ocupații relevante pentru ÎPT(nr. persoane)
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2011
Prognoze ale
cererii
potențiale
Prognoze ale
cererii
inlocuite
Prognoze ale
cererii
agregate

81856

309

82165
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3. Proiecția cererii de formare profesională la nivel regional şi județean – scenariul moderat
Deoarece datele avute la dispoziție au permis realizarea proiecțiilor doar în intersecția subgrupe
majore de ocupații şi secțiuni CAEN Rev2, pentru a detalia industria prelucrătoare pe diviziuni s-a
utilizat structura pe ocupații şi activități economice din Recensământul din anul 2002. Presupunând
că structura populației ocupate pe diviziuni în cadrul industriei prelucrătoare nu s-a modificat de la
data ultimului recensământ, s-a aplicat această structură la rezultatele proiecției cererii de forță de
muncă pe subgrupe majore de ocupații şi secțiuni CAEN.
În continuare, evoluția cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învățământului
profesional şi tehnic este estimată prin raportarea la distribuția cererii de forță de muncă în
următoarea structură matriceală, ca intersecție dintre structura pe grupe ocupații şi structura pe
activități CAEN. Pentru domeniul Agricultură evoluția cererii de formare profesională a ținut cont de
numărul de salariați din acest sector economic.
Subliniem caracterul informativ al estimărilor deoarece acestea s-au bazat pe informații statistice
incomplete şi pe ipoteza că au avut loc alocări ale forței de muncă (şi se va respecta înclinația şi în
viitor) strict în domeniul de activitate şi în ocupația în care se face pregătirea.
Structura estimată pe domenii de pregătire a cererii potențiale la intersecția COR-CAEN, pentru
Regiunea Sud Vest Oltenia este următoarea

Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud Vest Oltenia
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Plecînd de la Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în Regiunea Sud
Vest Oltenia, în baza analizei specificului economic şi de piața muncii al județului Gorj CLDPS
apreciză că Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire din județul Gorj este
următoarea:
Structura proiecției cererii potențiale pe domenii de pregătire în județul Gorj
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2.1.3.7. Concluzii din analiza pieței muncii

Având în vedere dinamica pieţei muncii se impune:
- adaptarea sistemului educaţional care să ţină cont de tendinţele existente pe piaţa muncii;
- oferirea de servicii de orientare şi consiliere pentru domeniile prioritare de dezvoltare;
- recalificarea excedentului de cadre didactice;
- abordarea unor nevoi educaţionale specifice ( spre exemplu, nevoia de personal calificat în
asistenţa socială şi medicală);

Se impune acordarea unei atenţii sporite pentru a asigura accesul populaţiei din mediul rural
la Învăţământul Profesional şi Tehnic în condiţii optime, precum şi o multitudine de opţiuni în
vederea angajarii lor ulterioare în comerţ, agroturism etc.

Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi

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 operatorii 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 restructurare a 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 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.
În urma aspectelor prezentate în acest capitol vom prezenta în continuare ponderile locurilor
de muncă vacante înregistrate la Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă (anexa 3f) pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra cererii pieţei muncii, cu rezerva că această se recomandă a fi revizuită
în urma evoluţiilor lunare până în luna noiembrie când se doreşte o reactualizare a ţintelor propuse.
2.1.4. Contextul de politici educaţionale pentru educație și formare profesională.
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2.1.4.1. Contextul european
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piață a Europei
în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de
muncă, productivitate şi coeziune socială.
La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26 martie
2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 priorități
interdependente stabilite la nivelul statelor membre:
 Creştere inteligentă:
 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
 Creştere durabilă:
 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi
ecologice
 Creştere inclusivă
 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Ținte:
 Creşterea ratei de ocupare a populației 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%
 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare
 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
Cel puțin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenți de învățământ terțiar
 “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 eficienței
energetice, comparativ cu 1990
 Reducerea cu 25% a populației aflate sub pragul de sărăcie Strategia ”Europa 2020”
Pentru susținerea celor 3 priorități şi atingerea acestor ținte sunt propuse ca instrumente de
lucru 7 inițiative emblematice:




3 inițiative pentru creşterea inteligentă: O Uniune a inovării, O Agendă Digitală pentru
Europa; Tineret în mişcare;
2 inițiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor; O politică industrială integrată pentru era globalizării;
2 inițiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competențe şi noi locuri de
muncă;Platforma europeană de combatere a sărăciei.

Inițiativa:“Agenda pentru noi competențe şi locuri de muncă"
Măsuri la nivelul statelor membre (selecție):
 Promovarea şi monitorizarea implementării efective a rezultatelor dialogului social
 Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educației şi lumea muncii, în special prin
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei de educație şi fomare profesională
 Implementarea Cadrului European al Calificărilor (EQF); Cadrul Național al Calificărilor
corelat cu EQF
 Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învățământul general, profesional şi superior şi
prin formarea adulților, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competențelor cerute
pentru angare în formarea continuă şi pe piața muncii
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Inițiativa: “Tineretul în mişcare”
Linii de acțiune principale:
 Dezvoltarea de sisteme educaționale şi de formare moderne care să asigure competențe-cheie
şi excelență:
 Investiții mai mari, mai țintite şi durabile în educație şi formare; asigurarea celui mai
bun randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanțare
 Consolidarea acțiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu
 Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informații de bază
pentru planificarea carierei (informații referitoare la parcursurile educaționale şi de
formare, oportunități de angajare); acțiuni de îmbunătățire a imaginii sectoarelor şi
profesiilor cu potențial de angajare.
 Promovarea învățării şi predării de calitate
 Accentul pe competențele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere,
de ex. a învăța să înveți, comunicarea în limbi străine, competențele antreprenoriale,
TIC, învățarea online, competențele în domeniul matematicii (inclusiv competențele
numerice) şi ştiințelor;
 Comisia va prezenta în 2011 o Comunicare privind competențele în sprijinul învățării
de a lungul vieții, care va include propuneri de elaborare a unui limbaj comun între
sistemul educațional şi sectorul profesional (Taxonomia europeană pentru aptitudini,
competențe şi profesii - ESCO).
 Creşterea atractivității, ofertei şi calității EFP VET: conform proiecțiilor, cca. 50 %
din totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru. calificări de nivel mediu
rezultate din programe de educație şi formare profesională.
 Promovarea experienței timpurii la locul de muncă ca factor esențial pentru pentru
facilitarea intrării pe piața muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi
stagii de practică de calitate.
 Propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, inclusiv abordarea obstacolelor
juridice şi administrative ale stagiilor transnaționale. Sprijinirea unui acces mai bun şi
a unei participări mai bune la stagii de bună calitate, inclusiv prin încurajarea
întreprinderilor să ofere locuri pentru stagii şi să devină bune întreprinderi-gazdă (de
exemplu, prin etichete de calitate sau premii), precum şi prin acorduri între parteneri
sociali şi ca parte a politicii de responsabilitate socială a întreprinderilor (RSI).
 Facilitarea parcursurilor şi permeabilității dintre EFP şi învățământul superior,
inclusiv prin dezvoltarea unor cadre naționale de calificare şi prin menținerea unor
parteneriate strânse cu sectorul profesional.
 Extinderea oportunităților de învățare non formală şi informală; recunoaşterea şi
validarea acestor tipuri de învățare
 Promovarea atractivității învățământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere:
 Mărirea proporției tinerilor care urmează un program de studii superioare sau
echivalent;
 Îmbunătățiea calității, atractivității şi capacității de adaptare a învățământului
superior;
 Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilității şi a capacității de inserție profesională
 Susținerea unei dezvoltări puternice a învățării transnaționale şi a mobilității profesionale
pentru tineri
 Promovarea mobilității tinerilor în scop educațional: obiectivul ca până în 2020 toți
tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a şi petrece în străinătate o parte din
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timpul alocat parcursului educațional, inclusiv prin formare la locul de muncă;
 Promovarea mobilității profesionale a tinerilor
 Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:
 Sprijin pentru obținerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere.
 Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situației tinerilor care nu sunt încadrați
profesional şi nu urmează niciun program educațional sau de formare pe baza unor
date comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru
învățarea reciprocă în acest domeniu.
 Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toți tinerii sunt încadrați în
muncă, îşi continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen de
patru luni de la absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanții pentru tineret”.
 Sprijinirea tinerilor cu risc
 Susținerea tinerilor antreprenori şi a activităților independente
Context şi Priorități ale formării profesionale
1. Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul educației şi formării
profesionale
2. Îmbunătățirea calității şi atractivității educației şi formării profesionale
3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieței muncii
4. Eficientizarea guvernanței şi a cooperării în VET
1.Utilizarea instrumentelor şi mecanismelor europene din domeniul formării profesionale
Scop: Îmbunătățirea transparenței calificărilor şi promovarea mobilităților
Premise: Calificări descrise pe baza rezultatelor învățării; Mecanisme operaționale de asigurare a
calității; Implementarea mecanismelor se realizează coerent
Măsuri:
1. Realizarea Instrumentelor Necesare Implementării Mecanismelor care privesc EQF şi
EQVET; metodologii comune tuturor statelor membre pentru calificări descrise prin rezultate ale
învățării; instrumente şi metodologii pentru competențe comune la nivel de sectoare; rețele europene
în sprijinul dezvoltării EQF şi EQVET cu reprezentativitate sectorială; scheme pentru validarea
învățării în contexte nonformale şi informale combinate cu utilizarea EQVET, valorificate în
contextul cadrului național al calificărilor; instrumente de asigurare a calității;
2. Îmbunătățirea coerenței diferitelor instrumente(prin experimentare) ;Europas, EQF,
ECVET; ECTS, ECVET în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții
2. Îmbunătățirea calității şi atractivității educației şi formării profesionale
Scop: Creşterea atractivității, accesabilității şi a calității vor permite VET să aibă un rol important în
politicile educaționale şi strategiile privind învățarea pe parcursul întregii vieți în vederea realizării
următoarelor 2 obiective:
1.Promovarea simultană a echității performanței afacerilor, competitivității şi inovării (dublul rol al
educației social şi economic);
2.Facilitarea posibilității ca cetățenii să poată dobândi acele competențe necesare schimbării unui loc
de muncă, exercitării cetățeniei active şi a dezvoltării personale
Măsuri:
1. Măsuri care vizează accesul grupurilor dezavantajate:
1.1. Măsuri vizând grupurile dezavantajate aflate în risc de marginalizare, în particular cei care
părăsesc timpuriu şcoala şi care au nivel de calificare scăzut;
1.1.1. Dobândirea competențelor cheie ca o prerechizită pentru VET;
1.1.2. Consolidarea parteneriatelor între şcoli, actorii locali (inclusiv autoritățile publice locale) şi
mediul de afaceri;
1.2. Eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce priveşte accesul şi participarea la VET;
1.2.1. Asigurarea accesului atât a femeilor cât şi a bărbaților;
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1.3. Promovarea VET în rândul elevilor, părinților, adulților;
1.3.1 Promovarea excelenței în VET prin competiții europene (ex: Euroskils) ;
1.3.2. Promovarea exemplelor de bună practică privind succesul în carieră prin dobândirea unor
calificări profesionale;
1.4. Îmbunătățirea consilierii şi orientării pe parcursul întregi vieți. Preşedinția Franceză va promova
o hotărâre cu privire la Consilierea pe parcursul întregii vieți care presupune: promovarea consilierii
pe perioada pregătii profesionale (orientare şcolară) şi în perioada tranziției de la şcoală la locul de
munca; promovarea sistemelor de consiliere adresate adulților
2. Măsuri la nivelul sistemului VET
2.1. Promovarea inovării şi creativității în VET
2.2. Îmbunătățirea permeabilității sistemului VET şi a continuității învățării din VET în învățământul
superior prin: dezvoltarea calificărilor pe baza rezultatelor învățării atât în VET cât şi în
învățământul superior; corelarea celor 2 sisteme şi a curriculei specifice a acestora
2.3. Promovarea participării active în ENQAVET
2.4. Dezvoltarea pofilului profesional al actorilor implicați în VET (profesori, formatori, consilieri)
prin: pregătirea profesională a profesorilor/ formatorilor având în vedere prioritar dezvoltarea
tehnologică, cererea pieței muncii şi a societății; promovarea mobilității profesorilor şi a formatorilor
2.5. Fundamentarea politicilor VET pe date relevante şi rezultate ale cercetărilor prin: cercetări,
anchete, care să măsoare eficiența sistemelor VET ; date statistice relevate pentru evaluarea şi
monitorizarea progresului care să permită şi comparabilitatea între țări
3. Creşterea corelării ofertei VET cu cererea pieței muncii
Scop: Adaptarea politicilor VET la cerințele pieței muncii ŞI IMPLICAREA partenerilor sociali
pentru securizarea dezvoltării carierei şi creşterea competitivității
Măsuri:
1. Dezvoltarea instrumentelor de planificare anticipativă focalizate asupra locurilor de muncă şi a
competențelor
Se are în vedere rezoluția din noiembrie 2007 privind „Noi competențe pentru noi locuri de muncă”
care vizează formularea unui răspuns la deficitul de forță de muncă pe termen scurt şi prognoza de
competențe pe termen mediu (atât cantitativă cât şi calitativă), urmărind, prioritar, nevoile IMM
Acestea se vor realiza prin: dezvoltarea instrumentelor de planificare participativă la nivel european;
crearea centrelor de monitorizare sectorială care vor identifica nevoile de calificări, ocupații şi locuri
de muncă la nivel regional, național şi european
2. Corelarea VET cu piața muncii include: implicarea partenerilor sociali în elaborarea şi
implementarea politicilor VET; consolidarea colaborării dintre asociațiile profesionale şi ale
partenerilor sociali şi mediul de afaceri, în particular prin proiecte de colaborare dintre sistemele de
educație şi partenerii sociali ; eficientizarea mecanismelor, inclusiv cele financiare, specifice
formării adulților, cu precădere la locul de muncă şi în IMM (planul de acțiune privind educația şi
formarea adulților adoptat de Consiliul european mai 2008) ; Dezvoltarea şi implementare validării
şi recunoaşterii rezultatelor învățării dobândite în context nonformal şi informal
3. Creşterea mobilității persoanelor participante la cursuri de formare bazate pe învățare la locul de
muncă având în vedere, în particular, formarea profesională inițială, după cum urmează:
implementarea recomandărilor grupului de lucru european pentru mobilitate; transferul şi
recunoaşterea rezultatelor învățării dobândite pe perioada mobilităților în contextul utilizării EQF şi
ECVET; realizarea parteneriatelor de lungă durată între organizatorii de formare profesională şi
organizatorii de practică
3. Creşterea contribuției învățământului superior la învățarea pe tot parcursul vieții şi integrare
profesională prin: încurajarea formării profesionale continue a adulților prin învățământ superior;
implementarea validării rezultatelor învățării informale şi nonformale în învățământul superior;
implementarea concluziilor cartei realizată de EUA transmisă miniştrilor educației
34

Plan de acţiune COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu
4. Eficientizarea guvernanței procesului Copenhaga şi cooperării în VET
Scop:
Consolidarea eficienței Procesului Copenhaga şi asigurarea coerenței politicilor specifice în VET,
învățământul secundar teoretic şi învățământul superior
Măsuri:
1. Îmbunătățirea cooperării europene în VET prin:
Creşterea coordonării activității grupurilor de lucru şi a rețelelor active la nivel european precum şi a
diseminării recomandărilor formulate de acestea în vederea informării politicilor VET la nivel
european şi național; Stabilirea unor noi metode de lucru şi modalități pentru schimburi de
experiență la nivel local şi informarea politicilor naționale cu privire la rezultatele obținute în aceste
activități; Implicarea actorilor multipli în realizarea şi implementarea instrumentelor specifice TVET
precum şi eficientizarea consultărilor naționale; Creşterea eficienței colaborării dintre Comisia
europeană şi statele membre
2. Asigurarea implementării şi monitorizării Procesului Copenhaga prin:finanțarea din Fondul
Social European a reformelor în domeniul VET;utilizarea facilităților programului integrat
LLL;continuarea lucrului în domeniul statisticilor, indicatorilor, criteriilor de referință (benchmark)
în colaborare cu Eurostat, OECD, CEDEFOP, ETF.
3. Creşterea vizibilității Procesului Copenhaga prin: prezentarea contribuției Procesului la
realizarea obiectivelor Lisabona; explicarea legăturilor dintre procesul Copenhaga si Procesul
Bologna; asigurarea vizibilității formării profesionale din perspectiva rolului esențial al acesteia în
cadrul Procesului european privind educația şi formarea profesională; creşterea legăturii procesului
Copenhaga cu politicile privind învățământul preuniversitar, multilingvismul şi educația adulților
4. Consolidarea schimburilor de experiență şi a cooperării cu țările terțe şi organizațiile
internaționale prin continuarea: schimburilor de experiență şi a cooperărilor cu țările terțe, în special
cu cele angajate în procesul de integrare europeană şi participante în politicile de vecinătate, cu
sprijinul ETF; promovarea mecanismelor şi instrumentelor procesului Copenhaga în țări terțe;
colaborarea cu organizații internaționale ca de exemplu: UNESCO, Consiliul Europei, OECD.
2.1.4. 2. Contextul național
Programul Național de Reformă 2014 (PNR 2014) constituie platforma-cadru pentru definirea
reformelor şi a priorităților de dezvoltare economică a României pe parcursul unei perioade de 12
luni (iulie 2014 - iunie 2015), în concordanță cu Strategia Europa 2020 şi cu documentele rezultate
din Semestrul European 2014.
PNR 2014 continuă reformele asumate în PNR 2011-2013 şi sunt propuse reforme noi,
derivate din specificul obiectivelor Strategiei Europa 2020 şi al documentelor aferente (inițiative
emblematice, Analiza anuală a creşterii 2014, Recomandările Specifice de Țară 2013). În acest
context, PNR 2014 include, pe lângă acțiunile nou identificate, şi o parte dintre acțiunile aflate deja
în curs de implementare.
În anul 2013 România a primit opt recomandări specifice de țară (RST), care vizează
următoarele domenii: programul de asistență financiară cu UE/FMI, politica fiscală, sănătatea
publică, ocuparea forței de muncă şi asistența socială, educația, administrația publică şi absorbția
fondurilor europene, mediul de afaceri, legătura între cercetare – dezvoltare – inovare (CDI) şi
industrie, concurența în industriile de rețea, infrastructura (transporturi, TIC şi energie).
În ansamblu, recomandările pentru România adoptate de Consiliul European de vară
corespund priorităților Guvernului României, reprezentând un instrument util în orientarea şi
planificarea politicilor instituțiilor responsabile cu implementarea PNR.
Prin Recomandarea specifică de țară nr. 5 sunt prevăzute o serie de măsuri pentru educația
şi formarea profesională :
 accelerarea reformei sistemului de învățământ, inclusiv prin consolidarea capacității
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administrative atât la nivel central, cât şi la nivel local, şi evaluarea impactului reformelor;
accelerarea reformelor în domeniul învățământului profesional şi al formării;
alinierea şi mai mult a învățământul universitar la cerințele pieței muncii şi îmbunătățirea
accesului persoanelor defavorizate;
punerea în aplicare a unei strategii națională cu privire la fenomenul părăsirii timpurii a
şcolii, punând accentul pe îmbunătățirea accesului copiilor preşcolari, inclusiv al romilor, la o
educație de calitate;
accelerarea tranziției de la îngrijirea instituțională la îngrijirea alternativă pentru copiii lipsiți
de îngrijire părintească.

Pentru a asigura buna desfăşurare a proceselor educaționale şi a rezolva disfuncționalitățile
apărute în aplicarea Legii educației nr. 1/2011, la data de 30 decembrie 2013 au intrat în vigoare
OUG nr. 117/2013 şi OUG 49/2014 privind modificarea si completarea Legii educației naționale
nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului.
Totodată, în scopul accelerării reformei învățământului profesional, OUG adoptate
prevăd introducerea învățământului profesional şi tehnic cu durata de 3 ani, începând cu anul şcolar
2014/2015, ca şi acțiune de continuare a relansării, în anii 2012-2014, a învățământului profesional şi
tehnic cu durata de 2 ani. Este reglementată, în acelaşi timp,
modalitatea de certificare a
competențelor absolvenților din cadrul filierei tehnologice şi vocaționale precum şi posibilitatea
continuării studiilor în învățământul liceal pentru absolvenții învățământului profesional care
promovează examenul de certificare a calificării profesionale. Documentele prevăd şi faptul că
absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot finaliza, până la vârsta de 18 ani,
cel puțin un program de pregătire profesională care permite dobândirea unei calificări
corespunzătoare Cadrului Național al Calificărilor (CNC) şi că învățământul postliceal se încheie cu
un examen de certificare a competențelor profesionale (PNR-pag 18)
Progrese înregistrate şi măsuri noi pentru perioada următoare
 Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii
Pe fondul crizei economice, rata părăsirii timpurii a şcolii a fost de 18,4% în anul 2010, în
creştere cu 1,8 procente față de anul 2009 (16,6%), însă în anul 2012 a scăzut cu un punct
procentual, respectiv până la 17,4%. Datele provizorii ale INS pentru trim. IV/2013 indică o valoare
uşor descendentă a indicatorului, de 16,9%.
MEN continuă reformele în domeniul educației şi formării, în vederea asigurării unui
învățământ adaptat cerințelor pieței muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială, cu impact
pozitiv asupra prevenirii şi combaterii părăsirii timpurii a şcolii.
 Creşterea ponderii populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de educație terțiară
Ca urmare a măsurilor de adaptare a învățământului superior la cerințele pieței muncii şi a
facilitării accesului la educația terțiară, ponderea populației cu vârsta de 30-34 ani cu nivel de
educație terțiară a înregistrat o creştere continuă, de cca. 5 procente în ultimii patru ani: 18,1% în
anul 2010, 20,5% în 2011, 21,8% în 2012 şi 23,2% în trim. IV/2013.
Dezvoltarea învățământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi a celui postliceal are ca
efecte:
- introducerea învățământului profesional cu durata de doi ani pentru absolvenții interesați ai clasei a
IX-a. Pentru anul şcolar 2013/2014, în învățământul profesional au fost înscrişi cca. 13.000 elevi,
fiind semnate contracte cu peste 2.300 companii care asigură formarea practică a elevilor. Elevii care
frecventează această formă de învățământ primesc o bursă lunară de 200 lei. Începând cu anul şcolar
2014/2015 s-a introdus învățământul profesional cu durata de 3 ani, pentru care au fost finalizate şi
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adoptate normele metodologice şi planul-cadru de învățământ prin ordine de ministru specifice. În
anul 2015-2016 la nivelul regiunii au fost cuprinși în învățământul profesional 5879 de elevi,
regiunea situându-se pe penultimul loc. (Fig. 2.1.4.1.)
Fig. Nr. 2.1.4.1.

Sursa: INS-Baza de date TEMPO online

Revitalizarea învățământului profesional va avea impact pe termen mediu şi lung asupra
creşterii nivelului de adaptare a sistemului de educație la cerințele pieței muncii şi, implicit, la
creşterea gradului de ocupare şi reducere a şomajului în rândul tinerilor. Introducerea învățământului
profesional cu durata de 3 ani va conduce la diminuarea ratei părăsirii timpurii a şcolii, prin mai buna
adaptare a ofertei de formare profesională inițială la opțiunile elevilor şi cerințele pieței muncii.
Totodată această formă de şcolarizare asigură concordanța între nevoile angajatorilor şi opțiunile
elevilor.
- implementare de programe formare a cadrelor didactice din învățământul profesional şi tehnic
(ÎPT), finanțate prin proiecte FSE/POS DRU, precum: Formarea cadrelor didactice din
învățământul profesional şi tehnic-profil servicii pentru extinderea metodei moderne interactive
firma de exercițiu, Formarea cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale,
Îmbunătățirea calității educației şi formării profesionale prin rețele parteneriale.
Prin aceste programe în anul 2013 s-a asigurat:
- formarea şi certificarea a 600 cadre didactice din ÎPT în domeniul evaluării de competențe
profesionale, din care 42 cadre didactice au fost formate şi certificate şi ca formatori de profesori
evaluatori de competențe profesionale;
- elaborarea unei strategii/metodologii de implementare a Cadrului European de Referință în
Asigurarea Calității (EQARF) în ÎPT;
- realizarea a 96 planuri anuale de activitate la nivelul rețelelor parteneriale formate între şcoli;
- certificarea a 234 persoane din şcolile partenere pentru implementarea rețelelor parteneriale în ÎPT.

GEO/TIME

2012

2013

2014

2015

2016
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Total

Total

Uniunea Europeană (28
state)
9,2 10,7 10,8
Romania
1,4
2,0
1,5
Nord-Vest
1,5
1,0
1,0
Centru
1,3
1,7
0,8
Nord-Est
1,9
4,4
2,6
Sud-Est
1,3
1,8
1,7
Sud - Muntenia
1,3
2,0
2,5
Bucuresti - Ilfov
1,7
2,1
1,2
Sud-Vest Oltenia
1,1
1,1
0,7
Vest
1,1
0,9
0,9
Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

10,7
1,3
1,3
1,1
1,0
0,8
1,9
1,6
1,0
1,7

10,8
1,2
1,4
1,1
1,1
0,7
1,5
1,4
0,7
1,6

Cu toate acestea se observă că numărul de programe de formare la nivelul regiunii este unul foarte
mic și de peste 10 ori mai mic decât media la nivelul UE:
2.1.4. 3.Contextul demografic şi populația şcolară
Dacă se analizează numarul de elevi şi ponderile pe nivele de educație (primar,
gimnazial, liceal, profesional, postliceal superior), în județul Gorj, în perioada 2007-2014, se observa
o tendință de creştere a populației şcolare din învățământul primar, urmată de o scădere în perioada
2014-2016.
În învățămâtul gimnazial şi cel liceal s-a înregistrat o descreştere în perioada 2007-20116 dar
şi o creştere a învațămâtului postliceal în raport cu invâțământul superior care se află întru-un trend
descrescător în aceaşi perioadă.
Numărul de elevi cuprinşi în învățământul profesional, a înregistrat o scădere semnificativă
pe parcursul perioadei 2007-2012, după care se observă creşteri uşoare până în anul 2016, județul
Gorj cuprinzând cel mai mare număr de elevi în învățămâtul profesional din regiunea SV Oltenia în
anul şcolar 2013-2014. De asemenea, în anii şcolari 2014-2015 si 2015-2016, se înregistrază uşoare
creşteri ( 723 si 927)
Numărul de elevi care își continuă studiile în învățământul universitar, este în ușoară scădere de la an
la an, dar se remarcă faptul că în județul Gorj se situează pe locul 2 după județul Dolj, cu un număr
aproape dublu de studenți față de județul situat pe locul 3 în cadrul regiunii.(Dolj 21687 studenți,
Gorj 3474 studenți, Mehedinți 1680.
Dacă se are în vedere o analiză a evoluției pe sexe, se observă o pondere mai mare a
populației masculine decat cea feminină cu 1-3% pentru învățământul primar, gimnazial şi liceal si
cu aproximativ 37% pentru învățământul profesional. Cu toate acestea, se observă în anul şcolar
2015-2016 o evoluție în uşoară creştere a populației şcolare feminine din învățământul liceal (cu
0,6%) şi postliceal (cu aproximativ 5,4%, față de anul trecut si cu aproximativ 19% față de
populația scolară masculină, datorită diversificării ofertei educaționale în domenii şi calificări
potrivite persoanelor de sex feminin). În invațământul superior ponderea populației feminine este
mai mare cu aproximativ 2%.
Dacă se analizează evoluția ponderilor pe medii (urban, rural), se observă următoarele: în
învățămâtul primar se inregistrează o creştere a populației din mediul urban în ultimii 7 ani (47,2%
în 2007 şi 51,7% în 2016), în învățământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se înregistrază
o tendință de descreştere. In anul şcolar 2013-2014, în învățământul liceal din mediul rural s-a
înregistrat cea mai mare pondere din ultimii ani (14,4%), iar în 2016 scade la 13%. Deşi învățămâtul
postliceal s-a dezvoltat în special în mediul urban cu diferente de peste 90% în plus, față de mediul
rural, observăm pentru anul şcolar 2014-2015 o creştere cu 4,3% a învățământului postliceal în
mediul rural, față de cei doi ani anteriori, scazând în 2016 la 3,6%.
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2.1.4.4. Numărul elevilor care revin unui cadru didactic
Indicatorul furnizat de INS pe niveluri educaționale (preşcolar, primar, gimnazial, liceal,
profesional şi ucenici, postliceal şi maistri), la nivel județean.
Numărul de elevi ce revine unui cadru didactic poate furniza informații importante cu privire
la eficiența utilizării resurselor alocate IPT. Exista diferență între numarul de elevi /cadru didactic la
invatamantul prescolar si cel liceal si invatamant profesional. Este necesar să fie identificate cauzele
acestor diferențe, şi să se identifice intervențiile adecvate pentru ambele situații:
- în cazul valorilor foarte mici, măsuri pentru a creşte eficiența utilizării resurselor;
- în cazul valorilor relativ mari, să fie analizate implicațiile asupra calității IPT
În județul Gorj, în perioada anilor școlari 2014,2015,2016, numărul de elevi/cadru didactic
în IPT s-a situat sub valoarea de 15 elevi/cadru didactic. Din punct de vedere al evoluției, în ultimii 2
ani şcolari se observă o scădere a acestui raport la învățământul liceal, cauza fiind scăderea
numărului de elevi/clasă şi creşterea numărului de cadre didactice la acest tip de învățământ.
2.1.4.4 Resurse umane din IPT
Analiza realizată asupra profesorilor de discipline tehnice şi a maiştrilor instructori, a vizat
următoarele aspecte:
 concordanța dintre specializările cadrelor didactice şi tendințele pe termen lung a calificărilor
relevante în regiune; cadre didactice cu a doua specializare
 analiza specializarilor pe grupe de vârstă, specializări excedente şi deficitare
Constatări:
 procentul cadrelor didactice pentru specializări cerute pe piața muncii (comerț, industrie
alimentară, turism şi alimentație publică) este în creştere ;
 cadrele didactice care predau discipline tehnice sunt într-o proporție destul de ridicată ccalificate
si incadrate conform legislatiei in vigoare.( Fig. 2.1.4.2)
Fig. Nr. 2.1.4.2
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2.1.4.5. Resurse materiale şi condiții de învățare
Analiza datelor furnizate de inspectoratele şcolare relevă următoarele aspecte:
- majoritatea unităților şcolare IPT din mediul urban asigură elevilor baza materială necesară
desfăşurării în condiții satisfăcătoare a procesului instructiv-educativ (dispun de laboratoare, ateliere
şcoală, internat, cantină, rampe de acces pentru elevii cu cerințe educaționale speciale);
- în mediul rural şi urban mic, încă nu sunt create toate condițiile de învățare pentru elevi; situațiile
primite evidențiază faptul că unitățile de învățământ cuprinse în programele Phare TVET dispun şi
de ateliere şi laboratoare dotate la nivelul standardelor moderne de pregătire, dar restul unităților
şcolare se situează încă la nivelul de dotare minimal.

Este necesară susținerea materială din partea administrațiilor locale în îmbunătățirea condițiilor de
învățare pentru asigurarea accesului la educație pentru toți absolvenții de gimnaziu, atât din mediul
urban cât şi din mediul rural.
O atenție deosebită se va acorda alocării cifrei de şcolarizare la unitățile de învățământ
cuprinse în programe şi proiecte, pentru a valorifica investițiile realizate în resursele umane, în
infrastructură şi dotările cu echipamente didactice. Analizele realizate vor determina reorganizarea
rețelei şcolare în mediul rural şi urban, prin concentrarea pregătirii în şcoli viabile, în paralel cu
rezolvarea problemelor de acces. Totodată se vor avea în vedere şi proiecțiile demografice până în
2025.
2.1.4.6. Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcțională în ÎPT
Strategia de descentralizare a învățământului preuniversitar vizează transferul de autoritate,
responsabilitate şi resurse în privința luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către
unitățile de învățământ şi comunitatea locală.
Descentralizarea funcțională implică şi antrenarea sporită în mecanismele decizionale a partenerilor
sociali, pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii serviciului public de educație. Cadrul
instituțional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educație şi formare profesională se bazează
pe structurile consultative inițiate în sprijinul deciziei la nivel local şi regional.
Aceste structuri sunt:
La nivel regional: Consorțiul Regional TVET - structură consultativ a Consiliului de Dezvoltare
Regională
La nivel local (județean): Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (CLDPS) – ca
structură consultativ al Inspectoratelor şcolare județene
La nivelul şcolilor: Consiliile de administrație/Consiliile şcolare
La nivel național: Comitetele sectoriale.
Principalele atribuții în procesul de planificare în ÎPT ale structurilor menționate sunt următoarele:
Comitetele sectoriale (la nivel național): validarea Standardelor de Pregătire Profesională.
Consorțiul Regional: identificarea nevoilor de calificare la nivel regional, elaborarea Planurilor
Regionale de Acțiune pentru Învățământ(PRAI)
CLDPS: identificarea nevoilor de calificare la nivel județean şi elaborarea Planurilor Locale de
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Acțiune pe termen lung pentru ÎPT (PLAI); avizarea planurilor anuale de şcolarizare
Consiliile de administrație / Consiliile şcolare: sprijinirea elaborării şi avizarea Planului de
Acțiune a Şcolii (PAS)
În cadrul programului multianual Phare TVET, Consorțiul Regional şi Comitetele locale au
fost antrenate în elaborarea, respectiv actualizarea anuală a documentelor de planificare strategică pe
termen lung la nivel regional (PRAI) şi local (PLAI), pe baza cărora la nivelul fiecărei şcoli din
program au fost elaborate planuri şcolare de acțiune (PAS).
La nivelul unităților şcolare, principalul instrument de planificare strategică pe baza analizei
mediului intern (autoevaluare) şi extern este concretizat prin Planurile de acțiune ale şcolilor (PAS)
Şcolile cuprinse în programul Phare TVET au beneficiat de formare şi asistență pentru elaborarea
PAS şi în raport cu PRAI şi PLAI. Începând cu anul şcolar 2008-2009 s-a generalizat elaborarea
Planurilor de acțiune ale şcolilor (PAS) pentru toate unitățile de învățământ profesional şi tehnic. În
sprijinul elaborării documentului, şcolile au beneficiat de formare şi asistență din partea unităților de
învățământ cuprinse în programul Phare 2003 şi a inspectoratelor şcolare.
Având în vedere mecanismele de finanțare în vigoare şi autonomia comunității locale, este
esențială antrenarea autorităților locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în ÎPT.
Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces sunt referitoare la:
slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul decizional în
învățământ (inspectoratele şcolare județene şi şcolile, autoritățile locale)
finanțarea învățământului preponderent centrată pe activitățile curente / pe termen scurt şi foarte
puțin pe nevoile şi prioritățile pe termen lung
antrenarea insuficientă a agenților economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT
neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor sociali din Consiliile de Administrație ale
Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii
Un alt domeniu al descentralizării funcționale este curriculum-ul în dezvoltare locală (CDL –
componentă importantă a planului de învățământ) care vizează adaptarea conținutului pregătirii la
cerințele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenți economici, comunitate locală, elevi).
Din păcate, în practică se constată de multe ori o antrenare redusă sau formală din partea şcolilor a
agenților economici în elaborarea CDL.
Un alt aspect de importanță strategică şi practică pentru validarea rezultatelor procesului de
ÎPT este în legătură cu organizarea şi derularea examenelor de absolvire, care conform
metodologiilor în vigoare implică obligatoriu cooptarea agenților economici ca membri ai comisiilor
de examinare. Rezultatele absolvenților la aceste examene (cu procent de reuşită apropiat de 100% )
oferă motive de îndoială cu privire la efectivitatea participării agenților economici în cadrul acestora.
2.1.4.7 Asigurarea calității în ÎPT
Nevoia unor mecanisme reglementate de asigurare a calității serviciilor de educație şi
formare profesională care să garanteze aplicarea riguroasă a standardelor de pregătire şi satisfacția
beneficiarilor (forța de muncă şi angajatorii) a condus la adoptarea Legii nr. 87 din 13 aprilie 2006
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calității
educației.
În ÎPT, introducerea unui sistem de asigurare a calității în educație s-a generalizat începând
cu anul şcolar 2008-2009 pentru toate unitățile de învățământ, mai întâi aplicându-se principiul 5 al
calității – “predarea şi învățarea” şi a fost extins treptat astfel încât, în prezent, se aplică pentru toate
cele 7 principii.
Mecanismul de asigurare a calității utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii,
confruntată cu evaluarea externă (prin inspecție şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de
indicatori (descriptori de performanță). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătățire
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a calității.
Centrele de resurse şi şcolile de aplicație din Programul Phare TVET care au beneficiat de
formare şi asistență în acest scop, au sarcina de a disemina şi de asista implementarea sistemului de
asigurare a calității în celelalte şcoli din regiune.
Introducerea unui sistem de asigurare a calității în ÎPT va furniza pentru procesul de
planificare strategică la toate nivelurile (planurile regionale şi locale, planurile de acțiune la nivelul
şcolii) un set de indicatori standard (benchmark) care să faciliteze decidenților comparațiile în cadrul
sistemului şi compatibilizarea între cerere şi ofertă. Conducând la creşterea transparenței față de
beneficiari, mecanismele de asigurare a calității vor avea un impact decisiv în motivarea şi
implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertei şi a strategiilor de îmbunătățire.
2.1.4.8 Serviciile de orientare şi consiliere
Nu există o definiție standard pentru indicatorii privitori la procesul de orientare şi consiliere. În
practica serviciilor de consiliere din unele țări europene, se raportează în mod obişnuit indicatori
cum ar fi numărul de ore de consiliere / elev, numărul de elevi consiliați / consilier, etc.
În lipsa unor indicatori standard şi a unui sistem unitare de raportare a rezultatelor din
activitatea serviciilor de orientare şi consiliere, datele furnizate ca indicatori de către Centrele
Județene de Asistență Psihopedagogică (CJAPP) nu sunt pe deplin comparabile între județele din
regiune şi sunt dificil de armonizat.
Totuşi, din analiza informațiilor disponibile, se poate aprecia că, deşi ameliorat în ultimii ani,
gradul de acoperire a serviciilor de orientare şi consiliere este insuficient, în special în mediul rural,
datorită unui număr încă insuficient de consilieri în sistem, arondării inegale a numărului de elevi
care revin unui consilier, numărului de mic al elevilor testați şi consiliați, respectiv al orelor de
consiliere/elev pentru orientarea carierei – practic nu se poate vorbi de un mecanism sistematic de
orientare şi consiliere în sprijinul unei decizii corect informate în alegerea carierei, respectiv a
traseului de pregătire.
Orientarea şi consilierea elevilor, identificată ca problemă la nivelul regiunii, poate fi
abordată sub două aspecte:
 tendințe şi evoluții în sondajele de opinie ale elevilor ;
 creşterea numărului de profesori consilieri în regiune.
2.1.4.8 Rata netă de cuprindere în sistemul de educație şi formare profesională
În Județul Gorj, rata de cuprindere în învățămâtul obligatoriu (7-16 ani) înregistrează valori mai
mari decât cele stabilite la nivel regional şi național pentru perioada 2007-2016.
Acelaşi trend înregistrează şi rata netă de cuprindere în învățământul secundat superior ( IX, X,
XI,XII), valorile înregistrate la nivelul județului Gorj depăşindu-le pe cele de la nivel regional şi
național.
Dacă se are în vedere rata netă de cuprindere pe medii (urban, rural) se observă că aceasta are
valoarea cea mai mare pentru județul Gorj la nivel de regiune, pentru perioada 2007-2016, ceea ce
demonstrează o bună organizare a rețelei şcolare la nivelul județului în funcție de zone geografice ale
acestuia. (Fig. 2.1.4.3.)
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Fig. Nr. 2.1.4.3

Sursa INS
Populația pe grupe mari de vârstă proiectată pe medii şi pe regiuni, între anii 2003 şi 2025

Judete/Grupe de
varsta (ani)

2003

2005

2010

2015

2020

2025

Gorj
0-14
15-64
65 si peste

386,9
70,9
264,9
51,1

385,3
66,1
267,7
51,4

380,1
58,5
271,6
49,9

372,4
54,6
268,3
49,5

361,9
50,7
259,2
52,0

348,8
45,4
249,1
54,3

Populația preşcolară şi şcolară proiectată pe medii şi pe regiuni, între anii 2003 şi 2025
Judete/Grupe de
varsta (ani)
Gorj
3-6
7-14
15-24

2003

2005

2010

2015

2020

2025

122,5
16,7
42,5
63,3

118,4
16,1
38,9
63,4

105,1
14,7
32,8
57,6

91,0
14,4
30,0
46,6

81,5
13,0
28,8
39,7

74,6
11,2
26,5
36,8

2.1.4.9. Rata abandonului şcolar
În perioada anilor 2006-2007 şi 2012-2013, abandonul şcolar, pe toate nivelele, are un trend general
descendent:
- la nivel primar şi gimnazial descreşte de la 1,1 în 2006-2007 la 0,2 în 2012-2013 și cu o creștere
până la 0,7 în 2014-2015, dar încă sub media stabilită la nivel national şi regional; (Fig. 2.1.4.4.)
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Fig. Nr. 2.1.4.4.

- la nivel liceal descreşte de la 5,1 în 2006-2007 la 2,5 în 2012-2013 și la 3,1 în 2014-2015, cu o rata
apropiată de cea stabilită la nivel național şi regional,(Fig. 2.1.4.5.)
Fig. Nr. 2.1.4.5.

- la nivel postliceal, rata de abandon în anul şcolar 2014-2015este în creştere față de anii anteriori,
sub cea stabilită la nivel regional.(Fig. 2.1.4.6)
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Fig. Nr. 2.1.4.6.

2.1.4.10 Rata de absolvire pe niveluri de educație
În perioada anul școlar 2014-2015, rata de absolvire inregistreaza o usoara crestere în
învățământul gimnazial, însă creşte treptat în învățămâtul liceal şi cel postliceal, în special (de la 3,4
in 2007 la 33 in 2015), poate şi datorită faptului că învățămâtul postliceal şi de maiştri a primit
finanțare de la bugetul național, iar numărul absolvenților de liceu care au promovat examenul de
bacalaureat a scăzut în ultimii ani.(Fig. 2.1.4.6.)
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Fig. Nr. 2.1.4.6.

Referitor la învățămâtul profesional, deşi se menține la valori relativ scăzute, interesul tinerilor
pentru absolvirea unei forme de învățământ profesional este în creştere: de la 0,4 în 2011-2012 la
4,9 în 2014-2015. (Fig. 2.1.4.8.)
Fig. Nr. 2.1.4.8.
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2.1.4.11. Rata de tranziție la următorul nivel de educație
De la INS s-au primit numai date referitoare la rata totală de tranziție de la învățământul
gimnazial la cel liceal şi profesional secundar superior, precum şi de la învățămâtul liceal la cel
postliceal şi superior
Referitor la tranziția elevilor de la gimnaziu spre invățămâtul liceal şi profesional se constată
că județul Gorj înregistrează această rată de tranziție sub nivelul celor stabilite la nivel regional. (Fig.
2.1.4.9.)
Fig. Nr. 2.1.4.9

Referitor la tranziția elevilor de la liceu spre învățământul postliceal şi superior se constată valori
sub cele stabile la nivel regional şi național, județul Gorj înregistrând în 2013-2014 cea mai mică
rată din ultimii 7 ani (16,4 ), după care se observa o revenire spre 20,7%. (Fig. 2.1.4.10)
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Fig. Nr. 2.1.4.10.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

2.1.4.12. Rata de părăsire timpurie a sistemului de educație

Deşi nivelul de referință UE este de 10%, din analiza datelor disponibile la nivelul anului
2013, rezultă faptul că în România sunt necesare încă eforturi susținute pentru reducerea ratei de
părăsire timpurie a sistemului de educație. Contribuții semnificative în acest sens pot avea
parteneriatele locale, implicarea crescută a părinților în viața şcolii, dar şi îmbunătățiirea condițiilor
materiale atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.
De remarcat este însă faptul că zona SV Oltenia a înregistrat un progres situându-se între
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valorile înregistrate la nivel național şi european ( 16,4 în 2007 si 14,9 în 2015, cu tendințe spre
valorile europene)
Sunt necesare în continuare măsuri de susținere pentru atingerea nivelului de referință UE.
Contribuții semnificative în reducerea ratei de abandon timpuriu pot avea parteneriatele locale,
implicarea crescută a părinților în viața şcolii, dar şi îmbunătățirea condițiilor materiale atât pentru
elevi cât şi pentru cadrele didactice.

UE (28 state)
Romania
Nord-Vest
Centru
Nord-Est
Sud-Est
Sud - Muntenia
Bucuresti - Ilfov
Sud-Vest
Oltenia
Vest

200
0

20
01

:

:
21,
7
25,
0
18,
3
26,
3
23,
1
23,
5
11,
6
19,
6
21,
3

22,
9
23,
7
22,
1
29,
0
23,
8
22,
1
11,
6
22,
6
23,
7

20
02
17,
0
23,
0
28,
0
17,
6
29,
2
23,
9
25,
2
14,
3
18,
0
20,
9

20
03
16,
4
22,
5
25,
3
21,
1
28,
0
22,
7
24,
4
14,
1
17,
6
22,
4

20
04
16,
0
22,
4
20,
4
19,
1
25,
6
27,
5
26,
0
12,
8
21,
2
22,
8

20
05
15,
7
19,
6
16,
5
17,
1
21,
4
24,
1
24,
0
12,
5
21,
0
16,
2

20
06
15,
3
17,
9
15,
3
15,
4
19,
2
21,
4
23,
1
10,
3
19,
3
14,
9

20
07
14,
9
17,
3
12,
5
14,
8
19,
7
21,
4
21,
8
12,
0
16,
4
15,
3

20
08
14,
7
15,
9
12,
2
13,
6
18,
4
19,
2
20,
5
10,
6
15,
7
12,
6

20
09
14,
2
16,
6
15,
1
16,
0
19,
2
18,
3
20,
5
9,9
18,
0
11,
3

20
10
13,
9
18,
4
17,
2
19,
8
22,
7
20,
7
20,
8
11,
0
18,
3
10,
0

20
11
13,
4
17,
5
14,
7
21,
8
21,
6
19,
6
20,
4

20
12
12,
7
17,
4
14,
9
19,
0
21,
6
18,
6
21,
3

20
13
12,
0
17,
3
15,
9
17,
9
22,
5
18,
2
20,
5

20
14
12,
7
17,
4
14,
9
19,
0
21,
6
18,
6
21,
3

20
15
12,
0
17,
3
15,
9
17,
9
22,
5
18,
2
20,
5

9,6
16,
4

7,4
16,
0
13,
6

7,3
14,
9
14,
2

7,4
16,
0
13,
6

7,3
14,
9
14,
2

9,7

Sursa: EUROSTAT

2.1.4.13. Oferta şcolilor din ÎPT regional
Analiza planurilor de şcolarizare realizate în anii trecuți demonstrează ca exercițiul de
planificare în ÎPT pe baza recomandărilor din PRAI şi PLAI au contribuit la o mai bună orientare a
ofertei de pregătire.
Numărul de elevi înscrişi în clasa a IX-a în IPT din regiunea SV Oltenia a scăzut constant în
perioada anilor şcolari 2004/2005 - 2015/2016, pe fondul scăderii generale a populației şcolare (Fig.
2.1.4.11.).
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Fig. Nr. 2.1.4.11.

Sursa datelor: INS Baza de date TEMPO-online

La nivel regional ponderea IPT în totalul elevilor de clasa a IX-a s-a menținut peste 50% pe
întreaga perioadă de analiză, procentul crescând semnificativ (cu 10%) în anul şcolar 2014-2015,
datorită reincluderii şcolii profesionale de 3 ani, după clasa a VIII-a.
În învătâmântul secundar superior, ponderile se modifică semnificativ. Astfel, se observă ponderea
constantă a învățământului teoretic și vocațional începând din anul școlar 2012-2013.
Judeţul/
Regiunea

Anul şcolar

Pondere
învăţământ
profesional

Pondere
învăţământ liceal
tehnologic

Pondere îmvăţământ
liceal teroretic şi
vocţional

Gorj

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015

24,2%

45,1%

30,7%

23,5%

46,2%

30,3%

20,3%

49,6%

30,2%

17,1%

53,4%

29,5%

16,3%

54,0%

29,7%

11,6%

59,0%

29,4%

6,6%

62,2%

31,2%

2,1%

64,4%

33,5%

2,8%

60,7%

36,5%

3,6%

55,8%

40,6%

4,1%

52,8%

43,1%

2015-2016

5,7%

49,4%

44,9%

Gradul de realizare a planului de școlarizare este unul ridicat, diferențele fiind relativ mici. (Fig.
2.1.4.1.).
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Fig. Nr. 2.1.4.1

Sursa: ISJ, date administrative
La liceu tehnologic, numărul elevilor înscrişi în clasa a IX-a a avut o evoluție diferită în ceea
ce priveşte ponderile pe profile, înregistrându-se o scădere relativ constantă pentru profilul tehnic, o
creştere constantă pentru profilul servicii şi o evoluție fluctuantă la profilul resurse naturale şi
protecția mediului.
Reînființarea învățământului profesional de 3 ani, începând cu anul 2014-2015, a determinat
o creştere a procentului de IPT în total învățământ liceal, însă ponderea elevilor înscrişi la această
formă de educație este încă la nivel scăzut în comparație cu totalul de elevi de liceu tehnologic.
Această deficiență va fi remediată prin includerea în proiectele planurilor de şcolarizare a
unui număr crescut de clase pentru învățământul profesional, având în vedere cererea de pe piața
muncii pentru calificări specifice.
Analiza pe domenii a planurilor de şcolarizare de la nivelul regiunii, relevă faptul că se
mențin efective mari de elevi la mecanică, datorită unor calificări de nivel 3 sau 4 relevante din acest
domeniu, cu cerere crescută pe piața muncii, specifică fiecărui județ (de ex. sudor, confecționer
tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, lăcătuş mecanic prestări servicii), dar şi la domenii precum:
agricultură, comerț, turism şi alimentație.
Adaptarea ofertei educaționale la domeniile cerute pe piața muncii se reflectă prin creşterea
ponderii şi a numărului de elevi înscrişi în clasa a IX-a la şcoala de arte şi meserii în domeniile
cerute pe piața muncii: turism şi alimentație publică, construcții, chimie industrială, concomitent cu
scăderea treptată a domeniilor cu cerere în scădere pe piața muncii: mecanică, textile pielărie,
agricultură, electromecanică, electric.
Se mențin, totuşi, efective mari de elevi în domenii precum mecanica datorită unor calificări
relevante din acest domeniu, cu cerere crescută pe piața muncii, specifică fiecărui județ (sudor,
confecționer tâmplărie din aluminiu şi mase plastice, lăcătuş mecanic prestări servicii) .
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2.1.4.14. Parteneriatul cu întreprinderile
Parteneriatul dintre educație şi mediul afacerilor din județul Gorj (parteneriatul dintre şcoală
şi întreprindere) porneşte de la interesele reciproce şi independente ale elevilor,profesorilor,
angajatorilor şi agenților comunitari, bazându-se pe o realitate pe cât de simplă pe atât de importantă:
elevii de azi sunt lucrătorii de mâine. Toți cei implicați în acest amplu proces au conştientizat
necesitatea realizării trecerii de la un parteneriat consultativ la unul colaborativ şi durabil, cu
implicații directe atât pentru angajatori care au nevoie de indivizi motivați, cu aptitudini multiple cât
şi pentru mediul educațional care trebuie să răspundă standardelor europene.
Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini:
 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală;
 membrii în consiliile de administrație;
 organizarea unor stagii de formare profesională a elevilor prin instruire practică;
 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor;
 cursuri de calificare şi reconversie profesională;
 contracte pentru şcolarizarea în anumite calificări;
 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acțiune pentru
dezvoltarea învățământului profesional şi tehnic;
 membrii în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social;
 perfecționarea cadrelor didactice în întreprinderi pentru tehnologiile de vârf.
Detalii privind modul de funcționare a parteneriatelor cu agenții economici, cu mediul de
afaceri, ale unităților de învățământ profesional şi tehnic şi rezultatele acestora sunt prezentate în
PLAI şi PAS
Fiecare unitate de invatamant din Gorj a realizat parteneriate cu agentii economici.
1. Respectarea cadrului legislativ în vigoare la nivelul unității de învățământ
In unitatile scolare exista documente in baza carora s-au incheiat parteneriatele scoala –
întreprindere. Aceste documente care sa ateste parteneriatul cu agenții economici se referă la:
- Metodologia privind fundamentarea cifrei de scolarizare
- PRAI, PLAI
- Convenții de desfăşurare a instruirii practice la agentul economic;
- Graficul de desfăşurare a practicii;
- Vizite de documentare;
- Adrese din partea agenților economici ce solicită şcolarizarea în anumite calificări necesare;
- Adrese de monitorizare a absolvenților (angajări),
- Adrese aprobate de I.S.J. cu componența comisiilor de absolvire.
Au fost semnate protocoale de colaborare cu diferite firme avand ca obiective : contributii la
imbunatatirea bazei materiale a scolii, colaborare in scopul relizarii planului de scolarizare, sprijin
pentru participarea elevilor la concursurile scolare.
Elevii înscrişi la invățământul profesional îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul atelierelor
şcoală, cat şi la agentul economic. Ei sunt însoțiți de maiştri instructori cu care îşi desfăşoară
activitatea de practică. Securitatea în muncă şi protecția elevilor sunt asigurate atât de maistru
instructor, cât şi de persoanele autorizate de la agenții economici.
2. Dezvoltarea relațiilor de parteneriat şcoală – agent economic.
În vederea relaţiilor de parteneriat şcoală- operator economic, se propun următoarele
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direcţii de acţiune: educaţia pentru muncă a elevilor; dezvoltarea deprinderilor tehnice şi
profesionale în domeniile şi meseriile alese; combaterea indisciplinei şi dezordinii la locul de
muncă; asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a instruirii elevilor în cadrul practicii
comasate în atelierele agentilor economici; asigurarea unei instruiri practice la standarde optime
în meseriile fiecărei grupe; colaborarea între specialişti care, împreună cu cadrele didactice de
specialitate vor instrui elevii în viitoarele meserii; respectarea ordinii şi regulilor de protecţia
muncii la locul de muncă, de către fiecare elev.

2.2. Analiza mediului intern
În anul şcolar 2016 – 2017 au fost înscrişi 701 elevi cu vârste cuprinse între 15 -22 ani .

2.2.1. Predarea şi învăţarea
Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre.
Echipele au evaluat activitatea şi rezultatele anului şcolar trecut în cadrul fiecărei catedre, întocmind un
raport. Analiza rapoartelor a condus la următoarele:













PUNCTE TARI:
Identificarea stilurilor de învăţare s-a realizat la toţi elevii şcolii astfel încît profesorii pot să-şi
adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi : dosarele diriginţilor, catalogul clasei,
proiectarea lecţiilor );
În urma aplicării testelor predictive s-au stabilit programe ferme pentru recuperarea cunoştinţelor
de bază la disciplinele de cultură generală (dovezi: rapoarte catedre);
În urma parcurgerii programelor de recuperare, majoritatea elevilor obţin rezultate mai bune la
învăţătură;
75% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului progres (dovezi: rapoarte catedre);
70% dintre profesori folosesc măsuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica
discriminarea (dovezi: modalităţi de evaluare unitare la nivelul catedrelor);
75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale
comparate cu testele finale denotă progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor);
Resursele materiale existente în şcoală sunt integrate în lecţie pentru sprijinirea învăţării în
proporţie de 70% (dovezi: proiectarea unităţilor de învăţare, planurile de lecţie, fişele de asistenţe
la lecţie).
Rezultate bune la examenele de bacalaureat şi absolvire a şcolii profesionale (sursa: statisticile
şcolii);
Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea
la cursuri de formare, activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa: portofoliile
profesorilor);
Toţi profesorii din domeniul Electric au participat la cursuri de formare(sursa: portofoliile
profesorilor);
20% dintre elevi acordă calificativul excelent pentru gradul de implicare al cadrelor didactice în
procesul de predare, iar 66% acordă bine şi foarte bine (sursa- chestionare elevi);
50% dintre elevii şcolii apreciază cu foarte bine şi excelent atitudinea şi comportamentul cadrelor
didactice în clasă şi faţă de elevi (sursa- chestionare elevi);

PUNCTE SLABE:


Numărul în creștere de elevi care nu mai vor să susțină examenul de Bacalaureat (dovezi: statistici
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interne);
Scăderea ratei de promovabilitate a examenului de Bacalaureat (dovezi: statistici ISJ);
Rezultate slabe la testele predictive, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor mai ales
pentru disciplinele la care se va susține examenul de Bacalaureat (dovezi: rapoarte catedre);
Competențe profesionale scăzute datorită reticienței agenților economici pentru noi parteneriate și
stagii de practică (dovezi: rpoarte anuale – resp Arie Tehnologii)
Dezinteresul părinților pentru activitățile școlii (dovezi: rapoarte diriginți);
Dezinteresul elevilor pentru propriul lor traseu educațional (dovezi: chestionare – Consilier
Școlar);
Slaba experiență a agenților economici pentru redactarea de CDL;
Stabilirea criteriilor individuale de învăţare se face mai ales pentru elevii
performanţi (pregătirea pentru concursuri şcolare) şi mai puţin pentru elevii cu deficienţe în
învăţare;
Numărul mic de elevi implicaţi în activităţi activităţi de parteneriat internaţional (Analiza
activităţilor extraşcolare 2016);
Număr mic de elevi implicați în activități de voluntariat în țară și la nivel internațional, sau care
participă la activități extrașcolare;
Număr redus de elevi buni cunoscători ai limbilor engleză şi franceză și cu competențe digitale
scăzute;
Din cauza programelor şcolare încărcate şi ritmului lent de învăţare al majorităţii elevilor şcolii,
predomină evaluarea sumativă în defavoarea celei formative;
Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută (dovezi: deşi elevii claselor a XII a sunt conştienţi
de lacunele lor, continuă să absenteze de la aceste ore);.
Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din
cauza orarului deja încărcat al acestora;
Programele şcolare rigide permit prea puţin tratarea individuală a elevilor, după nevoile fiecăruia;
Programa școlară nu permite introducerea de discipline opționale la disciplinele cuprinse în
Trunchiul Comun (dovezi: Planurile Cadru);
Număr mic de cadre didactice care folosesc abordarea transdisciplinară si TIC;
Numărul mic de programe din școală care vizează activitățile extrașcolare ca mijloc de dezvoltare
al elevilor.
Număr mare de absenţe înregistrat de elevii din învăţămîntul obligatoriu, ceea ce a dus la un număr
mare de elevi cu situaţia şcolară neîncheiată;
21% dintre elevii chestionaţi apreciază cu foarte slab şi slab preocuparea cadrelor didactice pentru
a cunoaşte şi a ţine cont de nevoile individuale de învăţare ale elevilor.

Măsuri:
 Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ-plan operaţional pentru asigurarea calităţii;
 Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe
baza testelor iniţiale;
 Realizarea de ședințe de pregătire suplimentară pentru disciplinele de Bacalaureat, pentru elevii
cu ritm lent de învățare, pe durata anului școlar sau în vacanțele școlare.
 Identificarea de parteneri internaționali în vederea realizării stagiilor de practică
 Realizarea de ședințe de pregătire pentru elevii cu potețial în vederea participării la olimpiade și
concursuri școlare
 Introducerea unor opționale în afara orelor de program, în care materia să fie abordată transdisciplinar
 Aplicarea în proiecte cu finanțare europeană sau cu finanțare națională pentru suținerea pregătirii
elevilor
 Introducerea unor clase de sudiu in regim intensiv al limbilor franceză şi engleză;
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 Implicarea elevilor în concursuri şi activităţi vizând studiul limbilor străine, organizate de
MECTS, ambasade, ONG-uri;
 Implicarea elevilor în proiecte/colaborări/activități de parteneriat extern;
 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor,
abilităţilor şi gradului de motivare a fiecărui elev;
 Alcătuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibilitatea învăţării prin paşi mici;
 Redactarea de CDL – validate la nivel internațional și integrarea în procesul didactic
 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev;
 Stabilirea unui program riguros de desfăşurare a lecţiilor în sistem A.E.L și de integrare a TIC in
activitățile de predare.;
 Programele de învăţare să urmeze un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor;
 Încurajarea comunicării pe orizontală (elev-elev) în procesul de predare- învăţare;
 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea
motivaţiei învăţării;
 Îmbunătăţirea activităţii de marketing şcolar pentru atragerea unor elevi cu o pregătire iniţială
mai bună;
 Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii
absenteismului si prevenirii abandonului.

2.2.2. Materiale şi resurse didactice
PUNCTE TARI:
 În atelierele de electrotehnică, mecanică şi chimie industrială baza materială permite desfăşurarea
în bune condiţii instruirii practice. Aceste ateliere au fost reabilitate, dotate prin ajutorul dat de agenţii
economici în baza acordului de parteneriat încheiat cu aceştia.
 Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de peste 15,000 şi 80% dintre elevii şcolii au fişe la
bibliotecă (sursa : statisticile şcolii);
 Existenţa cabinetelor de limba română, geografie, matematică, limbi moderne, dar şi a
laboratoarelor de: informatică, chimie, fizică, electrotehnică, chimie industrială;
 Existenţa unei baze sportive;
 Amenajarea unui laborator de protecţia-mediului şi industria alimentară;
 Amenajarea unui laborator AEL/Informatică.

PUNCTE SLABE:
 Dotarea cu echipamente IT, este insuficientã: echipamente wireless, echipamente de reţea,
imprimante, scanner, videoproiectoare pentru potențialul și interesul existent;
 Reticienţa agenţilor economici în încheierea unor convenţii privind stagiul de pregătire practică;
 Atelierele şi laboratoarele în care se asigură şcolarizarea pentru domeniul electric sunt insuficient
dotate;
 Aparatura şi echipamentele din dotarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie au o vechime de
peste 20 de ani, fiind într-o stare avansată de uzură (sursa: fişele de gestiune);

 Programe specializate de calculatoare pentru disciplinele tehnice.
 Lipsa carţilor de specialitate:informatică, tehnologii
 Lipsa manualelor la disciplinele de specialitate
 Conținutul manualelor este depășit de realitățile actuale
 Mobilierul claselor este unul vechi, ce nu permite folosirea acestuia în cadrul unor
abordări moderne ale lecțiilor
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Măsuri:
 Identificarea și continuarea parteneriatelor cu ONG, agenți economici pentru dotarea bazei
materiale
 Aplicarea în proiecte Erasmus+, ROSE , POCU care să permită detarea bazei materiale;
 Continuarea parteneriatelor cu școli din străinătate pentru dotarea cu cărți electronice, material
bibliografic, schimb de informații;

2.2.3. Rezultatele elevilor
PUNCTE TARI:
 în cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare, în ultimii cinci ani, elevii şcolii noastre au obţinut
rezultate bune la nivel judeţean şi naţional mai ales la disciplinele tehnice;
 promovabilitatea la examenele de bacalaureat din ultimii trei ani a fost peste 75%, pe serie curentă,
după cele două examene ;
 promovabilitatea la examenele promovare a competențelor profesionale în ultimii trei ani a fost
100%;
 a crescut implicarea elevilor în activităţi extracurriculare
 la liceu zi, în ultimii trei ani, nivelul abandonului şcolar a fost foarte scăzut, 4%;
 60% dintre absolvenţii de liceu continuă studiile la nivel universitar sau postliceal;

PUNCTE SLABE:
 absenteismul elevilor este mare, mai ales la clasele din învăţămîntul obligatoriu (sursa: evidenţele
şcolii privind absenţele);
 Scăderea interesului pentru promovarea examenului de Bacalaureat
 Scăderea interesului pentru promovarea liceului și pentru viitoarea meserie
 cunoştinţe slabe privind limbile străine şi informatica
 număr mare de elevi care fac naveta şi care petrec o mare parte din timpul zilnic..
 rata mare de repetenţie este in crestere
 numeroase medii la purtare sub 8, datorate numărului mare de absenţe ale elevilor sancţionate,
conform regulamentului şcolar, cu scăderea notei la purtare.
 Număr mare de elevi ce provin din medii defavorizate, cu părinți plecați în străinătate, în plasament;
 Nivel redus de cunoștințe despre oportuitățile de formare și muncă la nivel european, nivel scăzut
de cunoștințe despre instituțiile și valorile europene.

2.2.4. Consilierea şi orientarea vocaţională oferite elevilor
PUNCTE TARI:

 existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase instituţii şi organizaţii : Centrul
Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, angajatori locali, A.J.O.F.M., Camera de Comerţ, Poliţie, Consiliul
Local pentru a furniza consiliere şi orientare privind cariera;
 76% dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia diriginte-elevi, sursa- chestionar elevi;
 98% dintre părinţii intervievaţi consideră eficientă relaţia elev-diriginte şi sunt mulţumiţi de
colaborarea realizată între aceştia şi echipa managerială, diriginţi, membrii consiliului clasei ( sursa:
chestionar părinţi).
 Parteneriate cu Junior Achivment pentru asigurarea de fregătire financiară și antreprenrială elevilor
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PUNCTE SLABE:
 30% dintre profesorii şcolii consideră că activitatea de consiliere şi orientare privind
cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii care trebuie îmbunătăţit ( sursa : chestionar profesori).
 Numărul mic de părinţi care menţin o legătură permanentă cu şcoala.
 Lipsa proiectelor de formare financiară și antreprenorială în TC
 lipsa unor strategii naționale privind programe de consiliere și educație atreprenoroală
Măsuri:
 derularea în parteneriat cu JA a cel puțin 10 cursuri opționalede educației
antreprenoroală, financiară și consiliere
 Identificarea de parteneri (Univ. Constantin Brâncuși, Univ. din Craiova) prin care să se
asigure astfel de cursuri opționae pentru elevi;
 Identificarea de oportunități de finanțare pentru astfel de cursuri atît pentru elevi cât și
pentru profesori.;
2.2.5. Asigurarea calităţii
Calitatea reprezintă nivelul de satisfacţie pe care îl oferă eficacitatea ofertei educaţionale din
domeniul învăţământului profesional, stabilit prin atingerea unor standarde cerute şi a unor rezultate
excelente care sunt solicitate şi la care contribuie participanţii la procesul de învăţare şi ceilalţi
factori interesaţi.
Referitor la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ în anul şcolar 2015-2016, având
în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii – document
din Proiectul pentru şcolile ÎPT, s-a realizat diseminarea informaţiilor către toţi membrii
personalului, constituirea Comitetului pentru asigurarea calităţii şi planificarea activităţilor specifice
prin elaborarea Planului operaţional privind asigurarea calităţii şi a Planului operaţional
privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii, documente incluse în
PAS.

2. 3. Resurse fizice şi umane
2.3.1. Resurse fizice

-

În administrarea şcolii există 3 spatii destinate procesului de invatamant cu 3 locatii diferite.
Cladirea din strada Lt.Col Dumitru Petrescu nr.3 cuprinde 10 Sali de clase din care:
Sala specializata limba romana
Sala specializata limbi straine
Sala specializata religie
Sala specializata geografie si protectia mediului
Sala specializata biologie
Sala specializata chimie alimentara
2 laboratoare de informatica
Laborator fizica
Laborator chimie
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-

Cladirea din incinta S.C.Artego S.A Tg-Jiu cuprinde 7 sali din care:
Laborator electrotehnica -2
Sala specializata chimie -3 Sali
Laborator textile
Cabinet multiplu
Sectiile si atelierele din cadrul S.C.Artego S.A. unde elevii își efectuează și desăvârșesc orele de
instruire practica

Echipamente IT şi birotică existente în şcoală la începutul anului şcolar 2017-2018:
-1 laborator, care dispune de 25 calculatoare
- cabinete directori –2 calculatoare, fax, multifunctional, imprimanta laser;
- secretariat – 2 calculatoare conectate la internet, retea wireless, centrala telefonica;
- biblioteca- 1 calculator conectat la reteaua internet, imprimanta;
- cabinet psihopedagogic – 1 calculator, imprimanta laser;
- cancelaria profesorilor – calculator conectat la internet, retea wireless;
- contabilitate 1 calculator, imprimantă;
- reţea wireless conectată la internet
- 3 videoproiectoare
- 1 tabla interactiva
-11 laptop-uri pentru activități de pregătire
Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi. Şcoala
dispune de pagina WEB (www.ctgm.ro), cont de e-mail liceumagheru@yahoo.com). MEC a implementat
Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL oferă posibilitatea de susţinere a
activităţilor de predare – învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date.
 Centrală termică pe gaz a fost instalată în luna august 2006;
 90% din mobilierul şcolar este de tip clasic (bănci cu 3 locuri) nepermiţând
desfăşurarea activităţilor de învăţare centrată pe elev (sursa: evidenţele şcolii privind
mijloacele fixe şi obiectele de inventar).

2.3.2. Resurse umane
 Personalul şcolii este format din 46 cadre didactice;
 Dintre profesorii şcolii, 2 cu doctorat, 29 au gradul didactic I, 11 gradul didactic II, 1 definitivat şi
3 este debutant;
 97% dintre părinţii chestionaţi apreciază favorabil calitatea activităţii didactice din unitate ( sursa:
chestionar părinţi - CEAC);
 59% dintre profesorii şcolii consideră că principala valoare a şcolii este calitatea colectivului
didactic (sursa : chestionar profesori- CEAC);
 70% dintre profesorii şcolii au susţinut în ultimii trei ani cursuri de formare (iniţiere operare PC,
comunicare în limbă străină, abilitare curriculară, elaborare standarde şi curriculum, consiliere şi orientare
privind cariera, învăţare centrată pe elev etc.) şi estimăm că acest proces va continua, bazându-ne pe faptul că
37% dintre profesorii şcolii consideră că principalul aspect pe care trebuie să-l dezvolte şcoala este formarea
continuă a cadrelor didactice (sursa:chestionar profesori);
 Doar 40% din cadrele didactice intervievate consideră că pot preda unităţile de competenţă pentru
abilităţi cheie (sursă: studiu privind personalul didactic 2016);
 80% din personalul administrativ deţine o calificare corespunzătoare postului ocupat, prestând
servicii de calitate.
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2.4. Analiza SWOT
Puncte tari

 personal didactic interesat de retelele de cooperare europene
 personal didactic şi auxiliar competent, calificat (sursa:statisticile şcolii);
 management reformator (sursa:note de control a I.Ş.J);
 rezultate bune obţinute de elevii cu potențial (sursa: statisticile şcolii);
 parteneriate viabile şi eficiente (sursa: anexă parteneri);
 conectare la Internet 24 ore pe zi (sursa:evidenţă contabilă);
 resurse extrabugetare (sursa:evidenţă contabilă) ;
 derulare de proiecte de finanţare pe formare adulţi (sursa:statisticile şcolii);
 oferta educaţională adaptată la nevoile de formare identificate pe piaţa muncii (Sursa: Planul
de şcolarizare);
 preocupare constantă pentru promovarea imaginii şcolii (Sursa: Materialele promoţionale
realizate, Dovezi ale vizitelor şi acţiunilor desfăşurate în şcoală: fotografii, cartea de onoare a
şcolii, articole din presă, filme).
 baza materiala in ultimii ani a fost imbunatatita prin realizarea si reamenajarea unor cabinete
si laboratoare specializate:
 în urma vacantarii posturilor acestea au fost ocupate prin concurs de catre cadre didactice
calificate la aproape toate disciplinele
 realizarea unor cursuri de initiere in informatica si in programul A.E.L,cu peste 20 de
profesori din liceu.
 Existența unei Academii Cisco, a uneia C++POO și un centru ECDL în liceu
 în ultimii 5 ani au fost câştigate 8 proiecte cu finanţare europeană – Comenius, Leonardo da
Vinci, Grundvig, Erasmus+.

Puncte slabe


nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor – în special în rândul elevilor proveniţi din mediul
rural;
 lipsa manualelor, sau gradul de uzură fizică și morală a acestora
 imposibilitatea de a introduce discipline opționale la disciplinele din trunchiul comun
 lipsa de experiență a profesorilor și agenților economici pentru proiectarea unor CDL
 inters scăzut al elevilor pentru examenul de Bacalaureat și pentru promovarea studiilor liceale
 competenţe minime de utilizare a calculatorului şi a limbilor străine.
 interes scăzut al elevilor pentru activităţile de învăţare şi extraşcolare.
 reticienţa agenţilor economice pe anumite domenii de a se implica în pregătirea elevilor
 nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii
 reticenţa cadrelor didactice în aplicarea metodelor active de învăţare
 număr redus de oportunităţi de pregătire a cadrelor didactice din anumite specializări
 absenteism ridicat în rândul elevilor din învăţământul obligatoriu
 populaţia şcolară provenită din familii cu venituri mici
 nivel de cunoștițe redus al elevilor cu privire la instituțiile și valorile europene
 nivel redus de informții despre oportunitățile de formare și învățăre în UE
 nivel de interes scăzut pentru voluntariat intern și în UE
 nivel de absenteism în creștere. Creșterea abandonului școlar din cauza problemelor
financiare
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Oportunităţi
 domenii de pregătire profesionale aparţinând sectoarelor economice prioritare în zonă
 disponibilitatea agenţilor economici pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, susţinerea
elevilor prin acordare de burse, sponsorizări pentru şcoală
 proiecte cu finanțare națională și europeană ce pot fi utilizate în procesul de pregătire formală
și non-formală a elevilor
 preocuparea permanenta a conducerii scoli in vederea ameliorari relatiei profesor-parinte prin
intermediul Consiliului reprezentativ al Parintilor
 numarul mare de cereri de angajare a absolventilor de scoala profesionala primite din partea
unor firme locale
 parteneriate incheiate cu institutii de cultura precum Teatrul Elvira Godeanu, Muzeul
Judetean Gorj,Directia Judeteana Gorj.
 Existența unor proiecte pentru obținerea de finanțări pentru dotarea bazei materiale – POCU,
ROSE și chiar Erasmus+
 Încheierea unor parteneriate cu firme sau organizaţii internaţionale din Europa şi USA în
vederea dezvoltării bazei materiale.
 Încheierea şi derularea unor parteneriate multinaţionale cu instituţii similare din Europa.
 Aplicarea în proiecte de realizare a unei părţi a stagiilor de practică în instituţii din UE.
 asigurarea unor cursuri de perfectionare gratuita prin CCD sau prin Erasmus+, POCU
 existența unui grup de profesori cu experiență în redactrea și gestionarea proiectelor
europene, în ultimii 8 ani fondurile atrase depășind 1000000 Euro.

Ameninţări


















orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu realizată superficial, bazată pe idei preconcepute
dezinteresul manifestat de majoritatea pãrinţilor faţã de şcoalã
scăderea gradului de interes al elevilor pentru viitoarea meserie
scăderea gradului de interes al elevilor pentru viitorul traseu educațional
lipsa locurilor de muncă în regiune
lipsa încrederii elevilor în forțele proprii
delicvenţa juvenilă
dinamica mare în rândul profesorilor
lipsa unor programe de formare pentru anumite specializări
lipsa de experiență și reticiența agenților economci locali pentru o colaborare reală.
numarul redus de personal de administraţie pentru pază şi curăţenie.
migraţia forţei de muncă calificată spre ţările europene dezvoltate
 resurse bugetare insuficiente (Sursa: Bugetul de venituri şi cheltuieli);
 lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea personalului (Sursa: Legislaţia în vigoare);
situatia economico-financiara precara a elevilor si in special a celor din mediul rural,care sunt
nevoiti sa stea la internat sau să faca naveta zilnic
abandonul scolar
numărul mare de elevi ce au părinţii în străinătate.
cantonarea unitatii in profile traditionale și imposibilitatea introducerii unor CDL-uri moderne.
imposibilitatea achizitionarii resurselor materiale necesare procesului didactic

2.5. Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare



Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ
Asigurarea de activități de remediere și pregătire pentru elevii cu ritm lent
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Asigurarea şanselor egale pentru toți elevii școlii
Sprijinirea elevilor ce provin din medii dezavantajate sau cu risc de abandon școlar
Integrarea elevilor cu nevoi speciale
Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă
Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev
Proiectarea de CDL – validate la nivel european care să vizeze tranziția de la școală la locul de muncă
Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern
Asigurarea sprijinului pentru alegerea avizată a traseului de formare profesională prin consiliere și
orientare profesională
Îmbunătăţirea accesului la informare
Implicarea elevilor în activități de voluntariat în țară și în UE
Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea profesionalã a adulţilor
Dezvoltarea de parteneriate cu instituţii similare la nivel european
Dezvoltarea de parteneriate cu firme particulare din UE.
Asigurarea pregătirii profesionale a elevilor prin proiecte la nivel European pentru anumite domenii şi
specializări.
Organizarea și implicarea profesorilor și elevilor în simpozioane și conferințe cu caracter internațional
Încurajarea profesorilor pentru a participa la cursuri de formare în străinătate;
Participarea directorilor de cursuri și seminare și dezbateri pe teme de Leadership educațional la nivelul UE
Menţinerea gradului de inserţie a absolvenţilor în 2019 la nivelul anului 2012.
Formarea cadrelor didactice pentru implementarea Sistemului Naţional al Calităţii (în special pentru ICE,
programe de sprijin, învăţare asistată de calculator, educaţie la cerere)
Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate.
Implementarea şi derularea de proiecte din perspectiva integrării europene
Identificarea cadrelor didactice cu disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare proiecte şi programe;
Dezvoltarea departamentului de marketing educaţional. Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii.
Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar.
Implicarea elevilor în proiecte de valorizare a tradițiilor, a valorilor europene, a rolului unor instituții
europene.
Creșterea numărului de activități extrașcolare, de tip ”After School”, cercuri școlare, redacții, trupă de
teatru, ansambluri scportive, etc.
Implicarea elevilor în cât mai multe concursuri școlare
Consilierea părinţilor
Eficientizarea resurselor materiale, didactice şi a resurselor financiare (dotări atelier, laboratoare,
informatizare bibliotecă, CDI, mobilier, obţinerea resurselor extrabugetare din activitatea atelierelor şcoală)
prin proiecte POCU și ROSE.
Dezvoltarea parteneriatelor și în special a celor cu Cisco Academy care nu solicită fonduri pentru formare și
certificare
Dezvoltarea unei strategii de monitorizare, și valorificare a rezultatelor și produselor obținute din proiecte
europene
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2.6. Strategii de diseminare şi valorizare a proiectelor europene
Politicile dezvoltate de instituţie vor viza încurajarea cadrelor didactice și elevii să se implice
activ în toate proiectele dezvoltate în parteneriat cu organizații, școli, ONG-uri din UE, sau din țara
noastră care contribuie la dezvoltarea dimensiunii europene.
În acest sens, școala va depune eforturi instituționale pentru redactarea de proiecte (POCU, Eramus+,
ANT, fonduri pentru organizarea de activități extrșcolare de la CJ și CL), dar și în derularea unor
activități care să contribuie la remedierea unor nevoi așa cum au fost ele identificate în PAS.
În acest scop, în cadrul unității s-a dezvoltat o strategie europeană de dezvoltare instituțională și mai
multe proceduri și metodologii care să contribuie la selectrea participanților, monitorizarea
activităților, evaluarea rezultatelor, valorizarea produselor și asigurarea sustenabilității activităților.
Anexa 9
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3 Plan de Acţiune
PENTRU PERIOADA 2017-2021
Obiectiv 1:

Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor
egale.
Ţinta:
 Reducerea cu 10% a abandonului școlar în 2021 față de 2015
 Creşterea cu 10% a nivelului performanţei elevilor în anul 2021 faţă de 2015
 Creșterea cu 10% a gradului de implicare în activitățile școlii a elevilor proveniți din medii defavorizate
 Creşterea interesului pentru învăţare, dezvoltare personală, mobilitate.
Context:
Din analiza internă efectuată se constată că la COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE MAGHERU “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu Gorj au acces elevi ce
provin atât din mediul urban cât şi din mediul rural, băieţi şi fete, cu apartenenţă etnică şi religioasă diferită.
Principalul criteriu al abandonului școlar se datorează problemelor financiare, nivelului scăzut de educație al familiilor din care provin, mulți dintre părinți având mai puțin
de 10 clase.
30 % dintre cadrele didactice consideră că principalul aspect ce trebuie dezvoltat în şcoală este îmbunătăţirea bazei materiale.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Identificarea elevilor cu nevoi speciale

Număr de elevi

1 octombrie

Consilier scolar

100 RON

Extrabugetar

Aplicarea chestionarelor prin care se vor
stabili pentru toţi elevii şcolii, stilurile
individuale de învăţare.
Elaborarea şi implementarea strategiilor
de învăţare pentru a răspunde stilurilor
individuale de învăţare, nevoilor,
abilităţilor şi gradului de motivare a
fiecărui elev:
-programe speciale de recuperare pentru
elevii cu nivel scăzut al pregătirii iniţiale,

700 de chestionarele
privind identificarea
stilurilor individuale de
învăţare

1 octombrie

Consilier educativ
Diriginţi
Diriginţii

250RON

Extrabugetar

100% din elevii identificaţi
prin testele iniţiale, vor
beneficia de programe

Permanent

Cadre didactice
Consiliul elevilor
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- programe speciale de pregătire a elevilor
în vederea participării la concursuri şi
olimpiade şcolare
Identificarea elevilor cu probleme
financiare (parinti plecati, abandonati,
parinti someri) in situatia de abandon
scolar si oferirea de burse private
-Intocmire dosare Bani de liceu/burse
sociale
Aplicarea chestionarelor de audit pentru
promovarea educaţiei incluzive şi
elaborarea unui plan de măsuri pentru
promovarea principiilor incluziunii
Asigurarea resurselor şi logisticii prin :
Reabilitare ateliere şcoală
Dotarea atelierelor şcoală cu echipamente
moderne
Dotarea cabinetelor de informatică, a
laboratoarelor de protectia mediului,
electronică și biologie
Modernizarea bazei sportive

speciale de pregătire

100% din elevii identificati
în urma analizelor
dosarelor, a discuțiilor cu
tutorii vor fi sprijiniți să
întocmească dosarul de
bursă

Permanent

100% din principii sunt
atinse

Permanent

100% din planul de
reabilitate și dotare
întocmit este realizat

Anual
Decembrie

Echipa managerialã a
şcolii
Cadre didactice
Echipa managerialã a
şcolii

1000 RON

Creşterea cu 100% a
numărui de parteneriate
reale.

S.C. Artego S.A.
S.C. Amv Style
FCS – Gh.
Magheru

MEN

Elevi. părinţi, alţi
factori
educaţionali

100 RON

Primărie
Agenţi economici

10000
RON

Extrabugetare
Sponsorizare

800000
RON

Anual
Septembrie

Permanet
Dezvoltarea unor parteneriate, locale,
regionale, naţionale şi internaţionale
vizând realizarea unor reţele de dialog şi
schimb de resurse educaţionale.

Consilier școlar
Dirigintii
Responsabilul cu
Activitățile
extrașcolare

Echipa managerialã a
şcolii
Echipe de proiect

Proiect ROSE
Finanţare
nerambursabilă
Primãria
Municipiului
Tg-jiu
Extrabugetară
Proiecte de
finanţare

500 lei

Obiectiv 2:

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii
Ţinte:
70% din cadrele didactice beneficiează de formare profesională pînă în 2021
30% din personalul didactic auxiliar beneficiează de formare profesională pînă în 2021

64

Plan de acţiune COLEGIUL TEHNIC “GENERAL GHEORGHE MAGHERU” Tg-Jiu

Asigurarea calităţii în învăţământul profesional şi tehnic, legiferată prin Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii în educaţie, implică responsabilitatea şcolii pentru
autoevaluarea activităţii în scopul identificării aspectelor care au nevoie de îmbunătăţire. Îmbunătăţirea activităţii comisie de calitate şi promovarea mai accentuată a
activităţii acesteia
Din analiza internă efectuată s-a constatat faptul că strategiile de predare-învăţare-evaluare folosite de cadrele didactice sunt variate, dar insuficient adaptate stilurilor
individuale de învăţare, abilităţilor şi motivării fiecărui elev. Resursele materiale existente în şcoalã necesitã îmbunătățiri. În comunicarea profesor-elev predomină stilul
autoritar, este puţin încurajată comunicarea elev-elev în procesul de predare-învăţare.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Diseminarea informaţiilor privind cadrul
asigurării calităţii în educaţie
Proiectarea riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei structuri
funcţionale din şcoală
Alegerea membrilor echipei CEAC si
stabilirea sarcinilor acesteia
Realizarea planului operaţional privind
asigurarea calităţii educaţiei
Evaluarea iniţială ( nevoile elevilor,
sprijinul necesar, stiluri de învăţare,
cunoştinţe, experienţă şi abilităţi
anterioare, cerinţe de evaluare )
Realizarea programelor de recuperare şi
consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor
acţionale, în scopul creşterii
performanţelor şi evitării eşecului şcolar;
Aplicarea de chestionare cadrelor
didactice, pentru identificarea nevoilor de
dezvoltare profesională
Cursuri de formare pentru întreg
personalul didactic privind aplicarea
curriculum-ului, a metodelor de învăţare
centrată pe elev şi a metodelor alternative
de evaluare;
Implementarea metodelor active de

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

1 Plan operațional al CEAC

1 Situație/clasă privind
stilurile de învățare

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Anual
Septembrie

Echipa managerială

Anual în luna
octombrie

Anual în luna
octombrie

Cadre didactice
Şefi comisii metodice
Şefi compartimente
Consiliul de
administraţie
Comisia de asigurare
a calităţii

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

100 RON

Bugetul
propriu

Cadre didactice

Permanent
1 Program de consultaţii,
meditaţii şi pregătire
suplimentară/diferenţiată

Cadrele didactice
Anual în
septembrie

1 Situație centralizatoare
privind nevoile de
instruire, educaţie şi
formare

Responsabilul cu
perfecţionarea
cadrelor didactice
Permanent
Echipa managerialã a
şcolii

Erasmus +
eTwining
SchoolGatewa
y
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învăţare şi a metodelor alternative de
evaluare;
Adaptarea stilului de predare şi a
strategiilor la particularităţile şi nevoile de
învăţare şi de comunicare specifice
grupurilor de elevi sau/şi colectivului cu
care se lucrează.
Diversificarea şi modernizarea strategiilor
de predare-învăţare, în scopul :
-stimulării interesului elevilor pentru
studiu şi pentru disciplină;
-încurajării şi aprecierii elevilor pentru
participarea directă şi activă la
desfăşurarea orelor didactice;
-valorificării cunoştinţelor de cultură
generală ale elevilor în predarea
noţiunilor specifice;
-dezvoltării capacităţii de autoevaluare şi
interevaluare a performanţelor şi a
atitudinii faţă de profesor şi colegi,
-stimulării şi valorificării spiritului
competiţional şi potenţialului creativ al
elevilor .

60 % din personalul
didactic participă la
cursurile organizate pe
metode active de învăţare şi
a metodelor alternative de
evaluare

90 % din cadrele didactice
aplicã metodele active de
învãţare

Permanent

Echipa managerialã a
şcolii
Responsabilii
comisiilor metodice

Echipa managerialã a
şcolii
Bibliotecarul şcolii

IŞJ – Gorj
CCD – Gorj

ISJ-Gorj
Parteneri externi

Permanent
eTwining
SchoolGatewa
y
Program
Erasmus+
Toate cadrele
didactice

Permanent

Desfãşurarea lecţiilor în sistem AEL și
utilizarea altor platforme educaționale;
Implementarea TIC şi a internetului în
activităţile de predare
Aplicarea pentru participarea de către
profesori in proiecte de formare
Erasmus+, în vederea analizarii metodelor
de asigurare a calităţii în alte ţări.

10% din conţinuturile
programei şcolare sunt
predate cu ajutorul soft-ului
specializat –AEL/Socrative

Perfecţionarea personalului administrativ
(secretariat, contabilitate,

100% din personalul
angajat în servicii de

Alţi furnizori de
formare

Anual

Toate cadrele
didactice

10 profesori participanţi

900RON
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administraţie) în vederea folosirii tehnicii
de calcul şi a softului specializat

secretariat şi contabilitate
vor opera pe calculator

Şefi compartimente

Program
Erasmus +
Extrabugetare

Obiectivul 3

Creșterea ratei de absolvire a liceului și a celei de promovare a examenului de Bacaluareat
Ţinte:
 Creşterea gradului de absolvire a liceului cu minim 20% până în 2021
 Creșterea gradului de promovare a examenului de Bacalaureat cu 10% până în 2021
 Creșterea cu 10% a numărului de premii la olimpiadele și concursurile școlare până în 2021.
Context:
Din analiza internă reiese faptul că elevii de liceu sunt tot mai dezinteresați de examenul de Bacalaureat, de absolvirea liceului, de examenul de certificare a competențelor
profesionale și chiar de viitorul lor profesional
În acest context se impun luarea unor măsuri rapide de intervenție la nivelul tuturor claselor de elevi prin actiuni de remediere care să vizeze: activități de pregătire
suplimentară, activități de tip After School și Școală de Vară, implicarea părinților în procesul instructiv, activități de învățare diferențiată, utilizarea unor metode și
abordări didactice noi în procesul de predare-învățare-evaluare centrate pe elev, motivarea elevilor în scopul schimbării de atitudine față de procesul de pregătire, creșterea
respectului elevilor față de viitoarea lor meserie.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Realizarea de activități de pregătire de tip
After School pentru elevii claselor 9-12

Creșterea cu 10% a
gradului de promovabilitate
la nivelul claselor
Creștereacu 10% a
gradului de promovabilitate
la nivelul examenului de
Bacalaureat
Reducerea Abandonului
școlar

Anual între
1.octombrie – 1
iulie

Responsabili Comisii
Metodice
Director

Agenti
Economici
ONG-uri
Univ.C.
Brâncuși

4000 lei

Resurse proprii
Proiecte
POCU, sau cu
finanțare locala
ANT, CJ, CL
Activități de
voluntariat
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Realizarea de activități de tip Școala de
Vară, vizând activități de pregătire pentru
elevii cu ritm lent de învățare sau cu
potențial

Introducerea de noi abordări didactice și
pedagogice în actul de predare

Creșterea cu 10% a
gradului de promovabilitate
Creștereacu 10% gradului
de promovare a examenului
de Bacalaureat
Creșterea cu 10% a
numărului de premii și
distincții la olimpiade și
concursuri
Reducerea cu 10%
absenteismului școlar
Creșterea cu 10% a
numărului de elevi
participanți la activitățile
școlii

Anual – în
vacanțele
școlare

Responsabili Comisii
Metodice
Director

Agenti
Economici
ONG-uri
Univ.C.
Brâncuși

4000 lei

Resurse proprii
Proiecte ROSE,
POCU, sau cu
finanțare locala
ANT, CJ, CL
Activități de
voluntariat

Permanent

Responsabil Formare
Director
Responsabili Comisii
Metodice

Agenti
Economici
ONG-uri
Univ.C.
Brâncuși
Parteneri
Erasmus

5000 lei

Resurse proprii
Proiecte POCU
Erasmus +, sau
cu finanțare
locala ANT,
CJ, CL
Activități de
voluntariat

Obiectiv 4:

Asigurarea condiţiilor de informare, orientare şi consiliere privind cariera





Ţinte:
Creşterea cu 10% a numărului de elevi de clasa a 8-a ce optează pentru specializările liceului până în 2021
Reducerea cu 10% a numarului de transferuri la ciclu inferior al liceului
Cel puțin 60% dintre elevii de își continua studiile în domeniul universitar/postliceal
100% dintre elevii de școală profesională își continuă studiile în învățământul liceal scolar până în 2021
Context:
Din analiza internă reiese că în acest moment în structura educaţională a şcolii există un suport suficient pentru orientarea profesională a elevilor şi informare a părinţilor.
Se impune un sprijin activ pentru structura de tip elev-părinte din partea unui personal bine instruit care să-i consilieze (ţinând cont de capacităţile elevului) care ofertă
educaţională este mai potrivită, care sunt tendințele înregistrate pe piaţa muncii. Se observă că elevii au puține informații despre piața muncii, iar educația financiară este
una precară. Mulți dintre elevii ce optează pentru o anumită specilizare universitară abandonează în următorii doi ani.
Elevii de clasa a 8-a aleg fără să aibă informații suficiente despre liceul și specilizarea pentru care au optat, iar după un timp, deoarece nu se acomodează la domeniul
respectiv, încearcă să se transfere pe locurile rămase libere, abandonează sau absentează, astfel că problema lor rămâne nerezolvată.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului: (ce
anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Data până la care
vor fi finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Implicarea activă a psihologului şcolar şi

Reducerea absenteismului

Permanent

Psiholog şcolar

Parteneri sociali

100 RON

Extrabugetar
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a diriginţilor în combaterea
absenteismului, a delicvenţei şi a actelor
de indisciplină

şi a abandonului şcolar

Consiliere elev-părinte privind creşterea
interesului acordat procesului instructiveducativ şi alegerea carierei

Furnizarea datelor legate de
cerere şi tendinţele
înregistrate pe piaţa forţei de
muncă

Consilier educativ
Consiliul elevilor
Diriginţi
Lunar

Pãrinţi
ONG locale

Semestrial

Diriginţii

Centru de
asistenţã
psihopedagogicã
Agenţi economici

Informarea elevilor,
părinţilor, partenerilor
economici
Cel puţin 25% dintre elevii
claselor a XII-a vor
continua formarea de nivel
5

semestrial fiecare
an până în 2019

Consilier educativ

Câte două
activităţi pe
semestru

Departamentul de
marketing
Diriginţii

Asigurarea educației financiare și
antreprenoriale care să permită transferul
pe piața muncii – prin proiecte strategice,
sau parteneriate

Creșterea gradului de
inserției profesionale cu
10%

Ore opționale
Săptămânal
Participare
proiecte

Consilier școlar
Diriginții

Evaluarea anuală a opţiunilor elevilor
absolvenţi ai claselor a VIII-a şi
popularizarea planului de şcolarizare prin:
-lansare oficialã a ofertei (spectacol),
-organizarea acţiunii „ Porţi deschise”,
-prezentare ofertã în şcolile generale,
-publicitate în mass-media,
- participarea la acţiunea „Târgul
educaţional”.

Creşterea numărului de
opţiuni 1 pentru Colegiul
Tehnic “GENERAL
GHEORGHE MAGHERU”
Tg-Jiu Gorj la admitere
pentru nivelele toate
nivelurile de calificare

Realizarea orientării şcolare prin lecţii
vizită
Editarea unor brosuri informative
Consilierea elevilor de liceu ,școală
profesională în vederea inserției
profesionale, sau continuarăă studiilor

Promovarea învăţământului profesional

Anual în lunile
noiembrie şi mai

Comisia de
promovare a ofertei
școlare
Consiliul de
administraţie
Consilier educativ
Diriginţi
Departamentul de
marketing

AJOFM,
parteneri
economici
AJOFM,
parteneri
economici,
CJAPP, SAM
arondate din
judeţ, ISJ
Junior
Achivment,
Universități,
AJOFM

Centru de
asistenţã
psihopedagogicã
ISJ Gorj

100 RON

Extrabugetar

1000 RON
Extrabugetare

1000 RON

1000 RON

Extrabugetare

Extrabugetare

Centru de
asistenţã
psihopedagogicã
ISJ Gorj
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Realizarea unui studiu de membrii
departamentului de marketing şcolar cu
privire la motivele neprezentării elevilor
în clasa a IX a

Formarea unei clase
Martie – apriliemai

Catedra Tehnică
Responsabil pagină
web
Consiliul elevilor

Actualizarea paginii Web a şcolii

100 RON

Extrabugetare

Informatician
1 studiu

Realizarea unei proceduri de
monitorizare, evaluare şi valorizare a
activităţilor de informare asupra ofertei
şcolare

Agenţi economici
parteneri
Părinţi, Elevi

Permanent

Consilier scolar,
Informatician

Permanent
O procedură

Consiliul de
Administraţie

Extrabugetare
Departamentul de
marketing școlar

100RON

Obiectiv 5:

Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii
Ţinte:
Creşterea gradului de inserţie a absolvenţilor pe piața muncii în 2021 cu minim 30%
Creșterea cu 50% a învățământului profesional
Creșterea la 100% din elevii de școală profesională care se angajează sau își continuta studiile de liceu pînă în 2021.
Context:
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze o creştere
economică reală în intervalul de timp 2017-2021. Este cazul domeniilor: protectia mediului,chimie alimentara,textile,,chimie industriala, tehnica de calcul, informatică.
Scoala profesională este incorect perceput atât de către părinţi cât şi de elevi, necunoscând faptul că elevii pot obţine diplomă de bacalaureat şi tehnician în domeniu, prin
parcurgerea şi absolvirea ulterioară a liceului
Retehnologizarea întreprinderilor partenere impune însuşirea de către elevi de noi competenţe şi abilităţi cheie. Şcoala dispune de resurse umane şi materiale, care în baza
unor CDL-uri în acord cu noile tendințe poate să asigure depreinderea acelor competențe, valori, atitudini și abilități necesare pe piața muncii atît locală cât și europeană.
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Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
(ce anume trebuie să se întâmple?)

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Elaborarea şi implementarea unei
proceduri de identificare a cererilor de pe
piaţa muncii, inclusiv a meseriilor nou
solicitate şi a meseriilor nesolicitate

- 1 procedură

Data până la
care vor fi
finalizate

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Echipa managerialã a
şcolii
Consiliul de
administraţie

Agenţii
economici cu
care şcoala
derulează
parteneriate
S.C.Artego S.C.
VEL PITAR S.A
AJOFM - Gorj

100
RON

Extrabugetară

Sfârşitul anului
şcolar precedent

Departament
marketing
Elaborarea planului de şcolarizare 20182019 în corelaţie cu cererile pieţei muncii.

1 Plan de școlarizare

Elaborarea planului de şcolarizare vizând
şcoala profesională

1 plan

Aplicarea într-un proiect Erasmus + KA1 1 proiect
VET în care să fie implicați și elevi din
învățământul profesional și elevi de liceu,
precum și profesori care să participe la
activități de tip job shadowing
1 Dosar autorizare
Demararea procedurilor de autorizare de
noi specializări
Organizarea unei sesiuni de informare
privind abilităţile cheie pentru agenţi
economici-parteneri

Mese rotunde/dezbateri

Întocmirea planului operaţional pentru
activităţi de tranziţie de la şcoală la locul
de muncă

1 Plan Operațional

Anual luna
septembrie

CA, CP

Anual luna
decembrie
Anual - luna
februarie

Echipa managerială,
Catedra tehnică,

500
RON
ANPCDEFP

Comisia de
parteneriate externe

Parteneri
europeni

Echipa mnagerială
Agenţi economic
parteneri

10 parteneri
economici
importanţi, ISJ,
responsabilii
comisiei
metodice

Anual

Echipa managerială

Informarea elevilor şi părinţilor cu privire 3 Sesiuni de informare

Anual
Echipa managerială,
Catedra tehnică,
Agenţi economic

Primaria
Municipiului
Targu-Jiu;
Agenti
economici
parteneri

1500
RON
Școli Gimnaziale
elevi, părinți
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la oferta şcolară - liceu zi, școală
profesionala, scoala tehnica de maistri,
școală posliceală. (Saptămăna Meseriilor,
Târgul de ofertă şcolară, etc)
Constituirea unor echipe mixte şcoalăagent economic, şcoală-universităţi
pentru înregistrarea şi urmărirea situaţiei
absolvenţilor şcolii timp de 1 an după
angajare sau după admitere în
învăţământul superior

parteneri

1 studiu

Anual, luna sept.

Consiliul de
administraţie

Parteneri
economici
angajatori, ,
Consiliul elevilor
Asociaţia
Comitetului de
Părinţi,
universităţi

100 RON

Extrabugetară

Obiectiv 6:

Implicarea activă a agenţilor economici, părinţilor, instituţiilor şi autorităţilor locale în formarea profesionalã a elevilor şi a
adulţilor
Ţinta:
Creşterea numărului de agenți economici/instituții implicați în parteneriate școala cu 20% până în 2021 faţă de 2017.
Creşterea numãrului de adulţi ce apeleazã la serviciile de formare profesionalã, în vederea asigurãrii flexibilitãţii forţei de muncã cu 50 % în 2021 faţã de 2017.
Creştereacu 30% a număului de CDL dezvoltate în parteneriat cu agenți economici pînă în 2021.

Context:
La nivelul zonei Gorj există structuri parteneriale privind învãţãmântul profesional şi tehnic care au fost create în ultimii ani. Cadrul partenerial cuprinde un larg spectru:
unităţi şcolare, societăţi comerciale, comitet de pãrinţi, administraţie publică locală, IMM, AJOFM, CCD, Centrul de asistenţã psihopedagogicã.
Principala problemă înregistratã este faptul cã agenţii economici şi pãrinţii şi –au asumat un rol minor în cadrul acestui parteneriat, având o implicare redusã în formarea
profesionalã a elevilor şi a adulţilor. Ţinând cont de oportunităţile existente (structurile parteneriale) se impune o antrenare a agenţilor economici care activeazã în ramurile
tradiţionale şi strategice din economia zonală în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic.
De asemeni, se impune îmbunătăţirea colaborãrii cu Comitetul de părinţi şi autorităţile locale.
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie să
se întâmple?)
Identificarea partenerilor, agenţi
economici, pentru a asigura formarea
conform ofertei şcolare
Dezbateri cu agenţii economici pe
următoarele teme:
- unităţi de competenţă prevăzute în
Standardele de Pregătire Profesionale
-elaborare şi adaptare CDL la
condiţiile locale și validate prin
cooperări europene
-efectuarea instruirii practice a
elevilor în cadrul unităţilor partenere,
inclusiv în țări din UE;
-organizarea de lecţii tip „vizită
didactică” pentru elevi și profesori

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Creșterea cu 20% a numărului
de Contracte de colaborare
încheiate
1 Studiu cu - inventarierea
abilitãţilor cerute de agenţii
economici din perspectiva
reactualizãrii SPP-urilor;
Creșterea cu 30% a programelor
CDL

Întocmirea planului operaţional
pentru reţele interne de colaborare

-creșterea cu 20% a numărului
de programe de reconversie

Persoana/
persoane
responsabile
Departamentul de
marketing școlar

Departamentul de
marketing al şcolii
Reprezentanţi ai
agenţilor economici
parteneri

Creșterea cu 10% a numprului de
credite obţinute de elevi pentru
modulele din programa şcolarã,
pînă în 2021;

-promovarea produselor obținute în
proiecte europene în cadrul Școlii
-creșterea cu 20% a numărului de
Altfel – prin parcurgerea unei unități parteneriate cu agenți economici
de învățare dintr-un CDL validat UE
-promovarea școlii în rândul
comunității și a agenților economici
pentru organizarea de cursuri de
reconversie/perfecționare
- susţinerea şcolii cu sponsorizări
financiare şi materiale;
-acordarea de burse pentru elevii cu
rezultate deosebite ;

Data până la
care vor fi
finalizate
Anual luna
decembrie

Cadre didactice de
specialitate

Anual

Comisia de
parteneriate externe
Resp. muncă
educativă
Cadre didactice de
specialitate
Echipa managerială
Departamentul de
marketing

Creşterea calităţii actului
educaţional
Conducrea institușiei

Parteneri:

Cost:

Sursa de
finanţare

Echipa
Manageriala

50 RON

Extrabugetarã

100
RON

ANPCDEFP
Extrabugetarã
Program
Erasmus +

Agenţii
economici
S.c.Artegoi
S.A,VEL PITAR
VALCEA,
S.C Soocom
S.A.,
S.C. COMZOR
GRUP S.A.
AJOFM -Gorj

100000Euro

Program
Erasmus +

1000 RON

Extrabugetarã

200 RON

Extrabugetarã

Parteneri UE
Agenți
economici

Agenți
economici

Agenți
economici
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Dezvoltarea parteneriatelor instituții
de cultură, artă,pe domeniile comune
de pregãtire, în vederea promovării
acţiunilor ce dezvoltă simţul artistic
al elevilor, prinl :
-înfiinţare de cercuri pentru elevi şi
cadre didactice
-susținere actiități cenaclul, recația
revistei, trupa de teatru

2 noi cercuri înfiinţate;
1 premiu Concurs Național
Reviste Școlare
1 premiu Trupa de teatru
Premii la Tinere Condeie

Întocmirea planului operaţional
pentru reţele de colaborare între şcoli
la nivel extern prin rețele eTwining,
School Gateway, platforma Eramus

1 plan operaționl

Organizarea acţiunilor cu caracter
extraşcolar în parteneriat cu instituţii
şi organizaţii locale pe teme de:
sănătate, cultură, drepturi ale
copilului, ecologie, protecţia
mediului;

Creșterea numprului de activități
cu 10 %

Anual

Echipa managerială a
şcolii
Responsabil Muncă
Educativă

Anual

Consiliul elevilor

Permanent

Consiliul elevilor

Teatru Elvira
Godeanu
Săptămânalul
Asalt
Muzeul Județean
Biblioteca
Județeană
Comisia de
parteneriate
externe
Comitetul de
părinţi
DSP Gorj
Poliţia Tg-Jiu
Ansamblul
artistic „Doina
Gorjului”,Liceul
de arta

10000
RON

Extrabugetară

Fondul
comitetului de
pãrinţi
5000
RON

Extrabugetarã
Erasmus +

Obiectiv 7:

Dezvoltarea unor programe moderne de formare continuă a resurselor umane
Ţinte:
-autorizarea şcolii ca furnizor de formare a adulţilor în domeniul industrie alimnetara
-autorizarea scoli ca formator pentru programe de reconversie profesională
Context:
Din analiza zonală efectuată se constată că există premizele ca o serie de ramuri economice pentru care şcoala pregăteşte forţa de muncă, să înregistreze o creştere
economică reală în intervalul de timp 2017-2021. Procesul de tranziţie la economia de piaţă a condus la migraţia masivă a forţei de muncă către ţările UE. Lipsa forţei de
muncă calificată a determinat agenţii economici să lucreze cu personal necalificat., motiv pentru care aceștia au nevoie de furnizori de reconversie profesională a angajaților
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Elaborarea şi implementarea unei
proceduri de identificarea
cererilor de formare a adulţilor
de pe piaţa muncii,

1 statistică

Educaţia adulţilor, orientatã în
- Cel puţin 100 adulţi atraşi în
funcţie de cerere;
procesul de formare
„ Dezvoltarea resurselor umane”Întocmirea de proiecte şi
depunerea de noi cereri de
finanţate prin proiectul fonduri
europene (POCU).
Autorizarea unor cursuri de
-autorizarea a 4 cursuri
perfecţionare la CNPFP si
CNFPA.

Data până la
care vor fi
finalizate
Anual luna
decembrie

Anual

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cost (lei)

Sursa de
finanţare

Echipa managerialã
Consiliul de
administraţie
Departament
marketing
Echipe de proiet
Departament
marketing
Echipa de proiect

Agenţii
economici
parteneri
AJOFM - Gorj

500RON

Extrabugetară

Agenţii
economici

500RON

Extrabugetară
POCU

Echipa de proiect

Agenţi economici
parteneri
CCD, Univ.
Brancusi

Anual
Echipa de proiect

Agenţi economici
parteneri

Obiectiv 8:

Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate educaţionale cu şcoli din ţări europene





Ţinta:
-creșterea cu 20% a numărului de parteneriate educaționale la nivel internațional până în anul 2021
-câștigarea titlului de ŞCOALĂ EUROPEANĂ 2018
-creșterea cu 20% a numărului de elevi implicați în stagii de practică până în anul 2021
-100% din personalul școlii implicat în diferite faze ale proiectelor și competițiilor internaționale precum (eTwining, Eramus, School Gateway, Lider European,
Euroscola, etc)
Context:
În condiţiile în care integrarea în Uniunea Europeană este o certitudine pentru România, iar învăţământul profesional şi tehnic trebuie să răspundă influenţelor şi
oportunităţilor externe, şcoala trebuie să iniţieze acţiuni care vizează cooperarea europeană prin care să se realizeze: educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei
europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României
şi altor ţări europene.
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Acţiuni pentru atingerea
obiectivului:

Rezultate aşteptate (măsurabile)

Realizarea de parteneriate
Școlare cu licee din ţări europene
prin diverse platforme de
colaborare
Monitorizarea, Diseminarea și
valorizarea proiectelor aflate în
derulare

Realizarea a cel puţin 2
parteneriate anual

1 raport monitorizare-diseminarevalorizare/proiect

Conform
perioadei de
derulare a
proiectelor

Implicarea şcolii în realizarea de
proiecte Erasmus+ de parteneriat
scolar KA 229 – transfer de
inovație

1 proiet coordonator/anual
1 proiect partener/anual

Conform
apelurilor

Implicarea într-un proiect de
asigurare de stagii de pregătire
elevi și profesori VET KA1

1 proiect/anual

Implicarea școlii în proiecte de
parteneriatla nivel european prin
intermediul Fundației Cultural
Științifice Gh,. Magheru

1 proiect/anual

Implicarea în activități de
promovare a valorilor europene
gestionate de Comisia Europeană,
Parlamentul European, etc
Implicarea/Organizarea în
concursuri și comepetiții cu
dimensiune internațională
Organizarea de activităi de
voluntariat la nivel internațional
(youth studetns)

1 proiect/anual

Data până la
care vor fi
finalizate
Anual marite

Persoana/persoane
responsabile
Directorul şcolii
Comisia pentru
parteneriate şi proiecte
europene
Comisia pentru
parteneriate şi proiecte
europene
Consiliul de
Adminstrație
Comisia pentru
parteneriate şi
proiecte europene
Consiliul elevilor
Fiecare arie
curriculară

Parteneri:

Cost (lei)

Sursa de
finanţare

Şcoli europene

-

Şcolile europene
partenere în
proiecte

Conf.bugetelor
de proicte

Finanţări
europene
Cofinanţări din
surse propri

Şcoli europene
Agenţi economici
ONG – uri
Reprezentanța
Comisiei
Europene
Parlamentul
European

-

ANPCDEFP

ANPCDEFP

Reprezentanța
Comisiei
Europene

2 activități/anual
2 activități/anual
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3.2. Plan Operaţional
I. Managementul instituţional
OBIECTIVE
1. Creşterea rolului şi, mai ales, asumarea responsabilităţii de către fiecare manager din instituţie, în vederea realizării unui proces de învăţământ cu
finalitate ce vizează buna pregătire profesională
2. Eficientizarea activităţii tuturor structurilor manageriale ( atât cele administrative dar, mai ales, cele ce vizează activitatea instructiv - educativă şi de
pregătire practică) din instituţie.
3. Realizarea unei colaborări benefice procesului de învăţământ cu comunitatea educativă locală, agenţii economici, cu structurile organizatorice ale
părinţilor / tutorilor legali.
4. Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional şi nu numai
5. Proiectarea unei oferte educaţionale compatibilă cu realităţile societăţii româneşti contemporane
6. Asigurarea imaginii instituţionale

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Realizarea materialului de analiză a activităţii de învăţământ din
anul şcolar precedent.
 Reactualizarea Planului de Acţiune al şcolii pentru perioada 20172021
 Reactualizarea planului operaţional și a planului manageriar pentru
anul şcolar în curs
 Organizarea Consiliului profesoral, fixarea secretarului, stabilirea
comisiei de cercetare a abaterilor personalului didactic, stabilirea
comisiei pentru asigurarea calităţii, alegerea Consiliului de
administraţie .
 Alegerea mebrilor CEAC
 Organizarea colectivelor metodico - ştiinţifice şi a comisiei

Termen
de realizare
Septembrie
Septembrie

Persoana/
Persoane
care răspund
Echipa managerială
Echipa de realizare a P.A.S.
Echipa managerială

Dovezi
Raport de activitate
P.A.S.
Plan operaţional

Octombrie
Echipa managerială
şi Consiliul Profesoral
Octombrie

Octombrie
Octombrie

Proces verbal
Echipa managerială
Consiliul de administraţie
Consiliu Profesoral
Echipa managerială

Proces verbal
Bilețele
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diriginţilor, fixându-se şi liderii acestor structuri organizatorice.
 Organizarea Consiliului de administraţie: stabilirea atribuţiilor
membrilor săi, însuşirea tematicii şi graficului şedinţelor de lucru
 Organizarea activităţilor catedrelor / comisiilor metodice şi
elaborarea unor programe de management subordonate planului de
acţiune al şcolii
 Organizarea activităţii comisiei diriginţilor, stabilirea comitetelor de
părinţi şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor
 Organizarea activităţii compartimentului contabilitate-administraţie,
stabilirea programului de măsuri
 Proiectarea activităţii compartimentului secretariat, în conformitate
cu planul de acţiune al şcolii
 Întocmirea fişei postului pentru fiecare membru al Consiliului de
administraţie al şcolii
 Prezentarea tuturor reglementărilor ce vizează învătământul, a
regulamentelor privind actele de studii şi a tuturor reglementărilor ce
vor fi adaptate la nivel naţional sau teritorial
 Finalizarea încadrării instituţiei cu personal didactic şi întocmirea
schemei orare în conformitate cu noul curriculum şi cu principiile
psiho-pedagogice aferente
 Asigurarea documentelor şcolare aferente noului an şcolar şi
completarea lor în conformitate cu reglementările în vigoare
Reactualizarea şi validarea regulamentului de ordine interioară
 Realizarea inventarierii patrimoniului instituţiei de către comisiile
constituite cu acest scop
 Rectificarea bugetului instituţiei în vederea asigurării resurselor
financiare necesare desfăşurării activităţii de invăţământ
 Fundamentarea cifrei de şcolarizare
 Popularizarea ofertei şcolare
 Asigurarea imaginii instituţiei prin mijloacele mass-media

Octombrie

Octombrie
Octombrie
Septembrie

Septembrie

Echipa managerială
Şefii comisiilor metodice
Echipa managerială
Comitetul de părinţi
seful comisiei diriginţilor şi
diriginţii
Directorul, contabilul şef,
administratorul
Directorul şi secretarul şef

Proces verbal
Proces verbal
Planuri operaţionale
Proces verbal
Planuri operaţionale
Plan operaţional

Directorul,Consiliul de
administraţie, şefii de
compartimente

Plan operaţional

Septembrie

Directorul şi secretarul şef

Proces verbal

Echipa managerială
Comisia de orar

Fişa postului

Septembrie

Echipa managerială
Responsabili comisie
diriginţi
Comisia de reactualizare
ROI
Consiliul profesoral
Directorul şi Consiliul de
administraţie

Procese verbale

Octombrie
Octombrie
Noiembrie

Noiembrie

Încadrări
orar
Mapa dirigintelui
Portofoliul
Documente şcolare
Noul ROI
Liste de inventar

Directorul, Contabilul-şef
Permanent
Departamentul de
promovare a imaginii scolii

Plan de şcolarizare
Contracte de
promovare
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II. Asigurarea resurselor materiale necesare procesului de învăţământ
OBIECTIVE:
1. Sensibilizarea Primăriei şi a Consiliului Local Gorj, pentru asigurarea fondurilor necesare desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ şi
finalizării în bune condiţii a proiectului introducere a centralei termice pe gaz.
2. Atragerea de resurse financiare extrabugetare şi bugetare în vederea executării unor noi lucrări de investiţii:
-atragerea în parteneriat de firme ce opereaza la nivel european în vederea dotării laboratoarelor
-reabilitarea atelierelor şcoală şi dotarea cu noi utilaje prin programe europene;
-lucrări de reabilitare şi refuncţionalizare a imobilelor instituţiei;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Se va solicita de la forurile administrative superioare acordul pentru
continuarea programului de finanţare a modernizarii spaţiilor de
învăţământ
 Se vor asigura fondurile necesare pentru procurarea materialelor
utilizate la instruirea practică în atelierele şcoală
 Se va asigura fondul de carte, manuale şi publicaţii în conformitate
cu curriculum-ul fiecărei discipline de învăţământ
 Se vor optimiza cheltuielile cu materiale necesare efectuării
lucrărilor de reparaţii şi întreţinere a spaţiului de învăţământ;
 Implicarea atelierului şcolii în obţinerea de fonduri extrabugetare
 Realizarea de venituri extrabugetare din activităţi de calificare
adulţi .
 Realizarea de venituri din activitati de microproductie, realizate in
atelierele proprii de croitorie sau electrotehnica, oaganizarea de tirguri
cu vinzare, realizarea de softuri si pagini web pentru institutii.
 Prelungirea acordurilor avute cu ECDL şi CISCO.
 Prelungirea parteneriatelor cu agenţii economici parteneri.
 Identificarea de oportunități de finanțare sau sponsorizare pentru
dotarea laboratoarelor și cabinelor școlare prin POCU, ERASMUS+,
ROSE

Termen
de realizare

permanent

Persoana/
Persoane
care răspund
Directorul
Directorul, Contabilul-şef

permanent
permanent
permanent

Directorul, şefii de catedre
şi bibliotecarul
Directorul şi
administratorul
Directorul, administratorul

Dovezi

Adrese de solicitare
Procese verbale
Ziare, Reviste
Parteneriate
Convenţii

permanent
Directorul
permanent
Contracte
permanent

Directorul

septembrie

Conducerea liceului,
responsabili Arii
Curriculare, Comisie
Parteneriate externe

permanent

Parteneriate

Formulare proiect
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III. Procesul instructiv-educativ
OBIECTIVE
1. Asigurarea calităţii actului educaţional
2. Stabilirea de programe adecvate încât, în fiecare catedră / comisie metodică pe arie curriculară/ discipline, să se atingă finalităţile procesului de
învăţământ.
3. Depistarea şi stimularea elevilor cu aptitudini ;
4. Depistarea și ajutarea elevilor cu ritm lent de învățare

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Implicarea activă a Consiliului profesoral şi a Consiliului de
administraţie în procesul instructiv-educativ-evaluativ prin îmbogăţirea
conţinutului instructiv-formativ al întrunirilor celor două structuri
 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii
actului educativ
 Implicarea factorilor educaţionali, a Consiliului profesoral şi a
Consiliului administrativ si ac Comisiilor metodice în actul de analiză a
procesului de învăţământ
 Realizarea planificărilor activităţii didactice în conformitate cu
noile cerinţe ale curriculum-urilor atât la liceu cât şi la şcoala de arte şi
meserii
 Întocmirea şi demararea programelor de pregătire intensivă cu
elevii pentru examenele de bacalaureat, absolvire precum şi cu elevii
performanţi la olimpiadele şcolare şi concursurile sportive
 Implicarea elevilor capabili de performanțe (în special pentru
disciplinele de specialitate) în stagii de pregătire în companii din UE
prin Erasmus +, sau POCU.
 Implicarea elevilor cu competențe lingvistice în proiecte Erasmus
de transfer de invovație
 Demararea programelor de pregătire cu elevii slabi în vederea
recuperării golurilor şi atingerea unui nivel minim necesar promovării;

Termen
de realizare
permanent

Persoana/
Persoane
care răspund
Consiliul de administraţie

conform planului
operaţional pentru
reţele de colaborare
permanent

Echipa managerială

începuturile semestrelor

Şefii de catedre, directorii

permanent

Directorii şi şefii de catedre
Şefii de catedre

Echipa managerială

permanent
noiembrie
decembrie
noiembrie

Resp. Arii curriculare
Diriginţii
Resp. Arii curriculare
Diriginţii

semestrul II

Directorii, Diriginți

Dovezi
Procese verbale

Procese verbale
Convenţii de
colaborare
Planificări
calendaristice
Programe de
pregătire
Documente de
Mobilitate

Programe de
recuperare
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 Simularea examenelor de tip naţional la nivelul şcolii
 Prelucrarea regulamentelor de organizare şi desfăşurare a
examenelor naţionale
 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor
naţionale şi a olimpiadelor
 Desfăşurarea unor analize de diagnosticare a rezultatelor şcolare pe
clase şi de stabilire a măsurilor de remediere a neajunsurilor
 Creşterea rolului stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al
elevilor prin urmărirea ritmicităţii notării şi a numărului minim de note
la fiecare disciplină de studiu şi prin utilizarea metodelor moderne de
evaluare, teste grilă, portofolii, eseuri, referate, excursii tematice
 Parcurgerea integrală a programei şcolare şi asigurarea unui design
instrucţional şi a unor strategii de predare-învăţare-evaluare cu un înalt
grad de profesionalism
 Realizarea unor bănci de date cu itemi pentru măsurarea
competenţelor, capacităţilor şi abilităţilor elevilor în vederea
compatibilizării pregătirii lor cu standardele naţionale şi europene
 Realizarea lecţiilor prin metode moderne de învăţare-centrate pe
elev-conform planului operaţional
 Asigurarea unei instruiri practice de calitate care să ducă la achiziţii
de competenţe şi abilităţi conform SPP
 Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă

noiembrie

Directorii şi şefii de catedre

permanent

Echipa managerială
Comisia de verificare a
ritmicităţii notării

permanent

Directorii
Comisia de asiguarare a
calităţii

permanent

Comisia de asigurare a
calităţii
Responsabili comisii
metodice

permanent
Echipa managerială

Procese verbale

Teste predictive
Programe de
îmbunătăţire
Rapoarte periodice
Fişe de observare a
lecţiei
Portofoliile cadrelor
didactice
Rezultatele
examenelor de
competenţe
Monitorizarea
absolvenţilor

IV. Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară

OBIECTIVE
1. Creşterea rolului comisiei metodice a diriginţilor în vederea eficientizării activităţilor educative
2. Implicarea activă a părinţilor, a comunităţii locale, a celorlalte instituţii educative în formarea la copii şi tineri a unor atitudini pozitive faţă de valorile
societăţii în care urmează să se integreze.
3. Dimensiunea Europeană-între prioritate şi necesitate
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Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Întocmirea documentelor de proiectare a muncii educative la nivelul
claselor
 Urmărirea modului în care profesorul diriginte se implică mai
eficient în activitatea de consiliere didactică şi profesională a elevilor
 Pregătirea orelor de consiliere şi abordarea problematicii specifice
vârstei şi sexului
 Organizarea şedinţelor cu părinţii, ori de câte ori este cazul şi
informarea corectă a acestora despre situaţia şcolară şi frecvenţa
copiilor lor
 Organizarea de acţiuni educative (simpozioane, serbări, excursii,
seri culturale şi de dans etc.) cu participarea nemijlocită a părinţilor
 Realizarea programelor de educaţie juridică, antiinfracţională, în
colaborare cu I.S.J. Gorj, C.C.D. Gorj şi Inspectoratul de Poliţie
 Colaborarea şcolii cu Centrul de asistenţă psihopedagogică
 Organizarea de programe interactive pe probleme ale elevilor, cu
participarea profesorilor, părinţilor, primăriei, bisericii, poliţiei, a
cadrelor sanitare
 E valuarea periodică a modului în care elevii păstrează bunurile din
şcoală, din sălile de clase, manualele şcolare
 Formarea ţinutei morale, decente, a comportamentului civilizat,
eliminarea absenteismului de la activităţile şcolare, a delicvenţei
juvenile, respectarea legilor, a normelor de igienă
 Editarea de revistei şcolare Cuget Liber, pregătirea trupei de teatru,
pregătirea ansamblurilor sportive, pregătirea elevilor din cadrul
cercurilor științifice și culturale
 Implicarea în proiecte care vizează consilierea elevilor, educația
antreprenorială și financiară

Termen
de realizare
Septembrie

permanent

Persoana/
Persoane
care răspund
Diriginţii
Consilier educativ, şeful
comisiilor diriginţilor pe
ani de studii şi diriginţii
Directorul
Consilierul educativ

permanent
octombrie

Dovezi
Procese verbale
Planuri de activitate
Portofolii diriginţi
Programe de
consiliere

Consilierul educativ
Diriginţii

Procese verbale

conform planului
operaţional

Consilierul educativ

Procese verbale

permanent

Diriginţii

Procese verbale
Procese verbale

permanent

Consilierul educativ
Directorii, diriginţii şi
comitetele de părinţi

permanent
Diriginţii

Protocoale de
colaborare
reviste şcolare

Diriginţii

Proiecte in derulare

pe parcursul anului
şcolar

Responsabil muncă
educativă.

Produse
Premii

octombrie

Directorii şi diriginţii
Coordonatorul de proiecte
Echipa mangerială

Partenerite/certificări

permanent
permanent
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 Realizarea de activităţi în parteneriat pentru creşterea calităţii
actului educativ
 Realizarea de activitati in parteneriat cu alte licee din alte tari prin
intermediul rețelelor e-twining;
 Implicarea în proiecte care vizează promovarea valorilor europene,
sau care au o dimensiune europeană – Lider European, Euroscola, etc.
 Implicarea Fundației Cultural Științifice Gheorghe Magheru în
derularea de activități de valorizare a tradițiilor, a personalităilor
istorice, a formării responsabilității civice prin proiecte Europene
precum Erasmus + și POCU, prin promovarea voluntariatului (Youth) ,
prin dezvoltarea competențelor culturale prin proiecte finanțate de
Autoritatea Națională pentru Tineret, Consiliul Local, Consiliul
Județean.

conform planului
operaţional pentru
reţele de colaborare

permanent

Resonsabil muncă
educativă

Procese verbale

Comisia de proiecte
europene
Echipa mangerială

Formulare proiecte
Premii

Comisia de proiecte
europene
Responsabilul cu munca
educativă

Formulare proiecte

V. Formarea continuă (dezvoltarea profesională)
OBIECTIVE
1. Stimularea perfecţionării cadrelor didactice prin grade didactice şi definitivat, dar şi prin participarea la cursuri de formare organizate în ţară şi
străinătate prin programe precum:, Erasmus+, POCU,etc
2. Extinderea experienţelor profitabile în managementul administrativ şi cel didactic.
3. Participarea la toate activităţile de perfecţionare a intregului personal didactic şi formarea acestuia în vederea folosirii TIC ăn actul didactic;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Informarea personalului didactic cu elemente de noutate apărute în
cadrul curriculum-ului disciplinei
 Perfecţionarea actului didactic prin abordarea metodelor moderne
de învăţare-centrată pe elev Diseminarea informaţiilor primite de profesorii participanţi la
cursuri de formare şi perfecţionare – programe PoCU, ERASMUS
 Împărtăşirea exemplelor de bună practică observate în timpul
proiectelor europene;
 respectarea procedurilor vizând strategiile de diseminare şi

Termen
de realizare
permanent

Persoana/
Persoane
care răspund
Directorii şi şefii de catedre

permanent

Directorul adjunct şi şefii
de catedre

permanent

Directorii

permanent

Profesorii participanţi la
astfel de cursuri

Dovezi
Mape profesori

Baza de date
formare continuă
Procese verbale
Portofolii
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valorizare a rezultatelor obţinute în aceste activităţi;
 Demararea unor activităţi de implementare a rezultatelor în
activităţile şcolii noastre.
 Îmbunătăţirea calităţii prestaţiei cadrelor didactice debutante prin
activităţi de consiliere şi stagii de perfecţionare.
 Utilizarea ofertei de educaţie, a programelor de perfecţionare ale
CCD şi ale centrului de asistenţă psihopedagogică
 Perfecţionarea cadrelor didactice în vederea implementării TIC și a
transdisciplinarității;
 Identificarea de oportunități de pregătire preofesioală prin programe
europene precum Erasmus + KA1 VET, KA 229, POCU
 Exercitarea funcţiei de îndrumare şi control a managerilor liceului şi
a şefilor de catedră prin asistenţe la ore şi acţiuni de perfecţionare
 Utilizarea fondului de carte al bibliotecii liceului în pregătirea
individuală de specialitate
 Asigurarea accesului la publicaţiile de specialitate, la “Tribuna
învăţământului”, “Reviste de pedagogie” etc.
 Perfecţionarea personalului administrativ (secretariat, contabilitate,
administraţie) în vederea folosirii tehnicii de calcul şi a softului
specializat

Site-ul şcolii

permanent
permanent
conform graficului de
interasistenţe şi
asistenţe
permanent
permanent

Profesorii înscrişi la gradul
II şi I şi definitivat

Adeverințe

Şefii de catedre
Sefii de catedră
Comisia de parteneriate
externe
Directorii şi şefii de catedre

Fişă de
observaţie a
lecţiei
Formular proiect

permanent
Fișe de împrumut
Bibliotecarul şcolii
septembrie
Directorul şcolii
Abonamente
certificate

permanent

VI. Activitatea de protecţie a muncii, PSI şi apărare civilă
OBIECTIVE
1. Asigurarea protecţiei personalului din şcoală şi a elevilor pe durata desfăşurării tuturor activităţilor
2. Asigurarea accesului la informaţiile noi, aferente domeniilor;
3. Reglarea activităţii aferente segmentului PSI;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
 Organizarea comitetului de sănătate şi securitate în muncă şi a
comisiei tehnice PSI

Termen
de realizare
Septembrie
Conform planului

Persoana/
Persoane
care răspund
Directorul şi comisia PSI

Dovezi
Decizii de
constituire a
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 Redactarea documentelor, realizarea instruirilor şi semnarea
proceselor verbale în conformitate cu legislaţia în vigoare

operaţional
permanent

Responsabil CSSM
Comisia PSI şi directorul

comisiilor
Dosar CSSM

 Asigurarea condiţiilor materiale şi organizatorice în vederea
prevenirii accidentelor şi incendiilor cât şi pentru intervenţii reale

permanent

 Simularea de exerciţii de evacuare a localului liceului în caz de
incendii sau calamităţi împreună cu organele locale de pompieri şi
apărare civilă
 Asigurarea securităţii şi siguranţei elevilor şi personalului din
instituţie
 Desfăşurarea de activităţi specifice (concursuri, lecţii vizită, teme la
orele de diriginţie) în colaborare cu ITM, Grupul de pompieri
 Promovarea procedurilor CEAC pe aceste teme atat in rindul
eleviulor cit si in rindul parintilor si a cadrelor didactice.

conform graficului

Comisia PSI, directorul,
admisnistratorul

Dosar CTPSI

Directorii şi administratorul
Echipa managerială
administratorul

permanent
conform planului
operaţional
permanent

responsabil CSSM
CEAC

manager din instituţie= responsabil cu organizarea activităţilor la nivelul fiecărei structuri funcţionale din şcoală (comisii, departamente, comitete, clase)

3.3. Plan Operaţional
Privind implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii
OBIECTIVE
1. Planificarea riguroasă a tuturor activităţilor conform principiilor calităţii.
2. Organizarea activităţii pentru a asigura diseminarea informaţiei şi punerea în practică a planurilor, prin stabilirea celei mai potrivite configuraţii a
unităţii de învăţământ, cu scopul utilizării optime a resurselor.
3. Monitorizarea şi evaluarea activităţilor.

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Elaborarea misiunii, obiectivelor şi aspiraţiilor

Rezultate
aşteptate
Plan managerial

Termen
de realizare
octombrie

Persoana/
Persoane
care răspund
Echipa

Dovezi
Plan
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2. Constituirea structurilor responsabile cu
implementarea instrumentelor pentru managementul
calităţii (identificarea principalilor actori şi a rolului
acestora):
 Numirea coordonatorului pentru asigurarea calităţii, rol: preşedintele Comitetului de asigurare a calităţii
 Stabilirea Comitetului pentru asigurarea calităţii, rol:
monitorizează desfăşurarea tuturor activităţilor, este
responsabil de îndeplinirea procesului de
autoevaluare.
 Constituirea catedrelor la nivelul şcolii pe discipline
sau pe arii curriculare.
 Stabilirea echipei de observatori (şefii de catedre),
rol: realizează observări sistematice ale activităţii de
predare-învăţare.
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor

Toţi membrii personalului sunt
implicaţi în implementarea
asigurării calităţii

managerială

Document

Echipa
managerială
Consiliul de
administraţie

Procese verbale
ale şedinţelor
Consiliului de
Administraţie

septembrie

Rezultate
aşteptate

3. Diseminarea informaţiei:
 Înfiinţarea unui punct de informare în şcoală privind
asigurarea calităţii.
 Distribuirea către toate catedrele a mapelor cu
noutăţi care cuprind programe şcolare, curriculum şi
SPP.
 Prelucrarea în şedinţele de catedră a principiilor
calităţii şi descriptorilor de performanţă.
 Afişarea în cancelarie a criteriilor de evaluare şi a
graficelor observărilor (asistenţe şi interasistenţe la
lecţii).
 Discutarea modului de interpretare a criteriilor.

Informarea tuturor membrilor
personalului privind asigurarea
calităţii

4. Elaborarea strategiei de observare:
 Stabilirea criteriilor de evaluare a procesului de

Sistemul de asigurare a calităţii
cuprinde criterii clare pe baza

Termen
de realizare
Octombrie

Decizii de
constituire a
catedrelor şi de
numire a şefilor
de catedră

Persoana/
Persoane
care răspund
Echipa
managerială
Comitetul de
asigurarea a
calităţii

octombrie

Dovezi
Mape noutăţi
Procese verbale
ale şedinţelor de
catedră

Şefii de catedre

Grafice de
asistente

Echipa
managerială
Comitetul de

Fişa de observare
a lecţiei
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predare-învăţare.
Întocmirea graficelor de asistenţe şi interasistenţe la
lecţii.

cărora se pot stabili punctele tari
şi punctele slabe

asigurarea a
calităţii
Echipa de
observatori

Grafice de
asistente

5. Monitorizare- realizarea observaţiilor

Stabilirea punctelor tari şi a
punctelor slabe

Conform
planificării

Echipa
managerială
Echipa de
observatori

Fişe de observare

6. Evaluare:
 Întocmirea raportului de autoevaluare la nivelul
fiecărei catedre, conform fişelor de observare.
 Întocmirea rezumatului punctelor tari şi slabe
constatate.
 Elaborarea planului de îmbunătăţire.

Sistemul de asigurare a calităţii
este dezvoltat, implementat şi
continuu îmbunătăţit

Iunie

Echipa
managerială
Comitetul de
asigurarea a
calităţii

Documente

August

3.4. Plan Operaţional
Pentru activităţi de tranziţie de la şcoală la locul de muncă
OBIECTIVE
1. Asigurarea formării profesionale a elevilor în condiţii similare cu cele ale viitorului loc de muncă
2. Dezvoltarea la elevi a abilităţilor cheie şi a competenţelor tehnice corespunzătoare viitorului loc de muncă, în vederea facilitării integrării cu
succes a acestora, după absolvire în viaţa socio-economică
3. Responsabilizarea elevilor privind propria formare
Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Rezultate aşteptate

1. Corelarea ofertei educaţionale cu calificările necesare
pe piaţa muncii
• Identificarea agenţilor economici, corespunzător
domeniilor de pregătire profesională ale şcolii

Adaptarea curriculum-ului
la decizia şcolii (CDŞ) şi
curriculum-lui în dezvoltare
locală (CDL) elaborate , la

Termen de
realizare

Septembrie

Persoana/
persoane
care răspund
Echipa
managerială
Responsabilii
comisiilor

Factori de
influenţă

- gradul de interes a
partenerilor

Parteneri

Agenţii economici
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• Elaborarea de Curriculum-uri la decizia şcolii (CDŞ) şi
Curriculum în dezvoltare locală (CDL), documente în acord
cu consultarea agenţilor economici reprezentativi din zonă
• Elaborarea unor CDL-uri în parteneriat cu agenție
economici din UE în cadrul proiectelor Eramus +
• Fundamentarea planului de şcolarizare, în acord cu
cererea de calificări de pe piaţa muncii
2. Planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor
de instruire teoretică şi practică pentru formarea
profesională a elevilor, în condiţii care să le asigure
atingerea performanţelor profesionale şi să le faciliteze
integrarea la locul de muncă
• Pregătirea şi desfăşurarea activităţilor didactice, cu
scopul dezvoltării abilităţilor cheie şi dobândirea de către
elevi a competenţelor tehnice necesare viitorului loc de
muncă
- utilizarea în procesul de predare-învăţare a
metodelor activ-participative (învăţare centrată pe
elev) şi a unor strategii de învăţare adaptate
stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi
gradului de motivare a fiecărui elev
- realizarea unor materiale de învăţare-evaluare,
adaptate unor metode didactice eficiente şi moderne
- utilizarea a metodelor alternative de evaluare
(autoevaluarea)
• Desfăşurarea activităţilor de instruire practică a
elevilor în spaţii dotate corespunzător şi în condiţii similare
viitorului loc de muncă: ateliere şcoală şi agent economic,
corespunzător domeniului de pregătire profesională
- formarea comisiei responsabile cu activitatea de
protecţie a muncii şi P.S.I.
- realizarea instructajului şi completarea fişelor
individuale de protecţie a muncii a elevilor, cu folosirea
metodelor interactive de realizare a instructajului ce vizează
şi evaluarea cunoştinţelor elevilor
- întocmirea graficelor de desfăşurare a activităţilor

condiţiile agenţilor parteneri
Ocombrie
Plan de şcolarizare stabilit în
acord cu cererea de calificări Aprilie
de pe piaţa muncii
Ianuarie
CDL-uri
Protocoale de colaborare
încheiate cu agenţi
economici, pentru toate
domeniile de pregătire
Permanent

metodice
Cadrele
didactice
Agenţii
economici
parteneri
Echipa
managerială
Responsabilii
comisiilor
metodice

parteneri
I.Ş.J. Gorj
ANPEDEFP

- lipsa de interes sau/şi a
partenerilor, a elevilor
- evoluţie defavorabilă a
pieţei muncii
- situaţia economică la
nivel local şi naţional
economiei regionale
- cererea de produse

., S.C.Artego.SA,
S.C. Marsat S.A,
S.C. Kalmia
S.R.L., Camera de
Comert
Gorj,Directia
pentru Tinert Gorj

- direcţiile de dezvoltare
a (ale
agentului economic) pe
plan local sau regional
- competitivitatea
agenţilor economici, în
funcţie de normele de
calitate
- retehnologizarea şi
restructurarea unor
unităţi economice
-implementarea normelor
de protecţia mediului
- migrarea forţei de
muncă
-calitatea
managementului
Factori cu influenţă
pozitivă:

S.C.Artego S.A

Cadrele
didactice
Protocoale de colaborare
încheiate cu agenţi
economici, pentru toate
domeniile de pregătire

Permanent
Echipa
managerială

Dobândirea de către elevi a
competenţelor pentru
abilităţi cheie şi tehnice
specializate, corespunzător
Standardelor de Pregătire
Profesională

Responsabilii
comisiilor
metodice
Septembrie

Dobândirea de către elevi a
priceperilor şi deprinderilor
practice

Cadrele
didactice

AGENŢIA DE
PROTECŢIE A
MEDIULUI Gorj
SC.ILAUND
PROD-SRL TgJiu,
SC.MAPOVICON
-SRL TgJiu,Fundatia de
Romana de
Afaceri a
Camerelor de
Comert si IndustriFiliala
Gorj,Autoritatea
Nationala pentru
Tineret-Gorj
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de instruire practică curentă şi comasată
- încheierea de protocoale de colaborare
(parteneriate) cu agenţii economici la care se vor desfăşura
activităţile de instruire practică
- repartizarea elevilor la agenţii economici
- monitorizarea activităţilor de instruire practică a
elevilor de către cadre didactice ale şcolii şi reprezentanţi ai
agenţilor economici
• Participarea elevilor la concursuri şcolare
• Organizarea simulării examenelor finale de absolvire
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
• Monitorizarea absolvenţilor
3. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare,
orientare şi consiliere privind cariera
• Consilierea elevilor pentru buna orientare privind
cariera, în scopul responsabilizării elevului privind propria
formare şi atingerii performanţelor profesionale
• Participarea elevilor la simularea unor interviuri în
vederea angajării
• Participarea elevilor la târguri de job-uri („Bursa
locurilor de muncă”) la care să fi prezenţi invitaţi ai
reprezentanţilor agenţilor economici
• Asigurarea unei baze de date care să cuprindă situaţia
locurilor de muncă vacante şi documentele necesare
angajării
• Consilierea elevilor din clasele de profesională, privind
continuarea formării
• Participarea ca partener în proiectul strategic ROSE,
finanţat prin fonduri Europene
• Asigurarea de oportunități de pregătire financiară prin
programul Start Up spre Excelență

Decembrie

Agenţii
economici
parteneri

Aprilie
Premii la concursurile
şcolare
Rezultate aşteptate
Numărul de abolvenţi
absorbiţi de piaţa muncii

Termen de
realizare
Decembrie

80% dintre absolvenţi vor fi
pregătiţi pentru o survolare
activă a pieţei forţei de
muncă

Echipa
managerială

Permanent

99% dintre elevii claselor a
X-a vor continua studiile la
nivel 3
Creşterea numărului de elevi
absorbiţi pe piaţa muncii cu
10%.
10% dintre participanți
devin antreprenori

Persoana/
persoane
care răspund
Cadrele
didactice
diriginţi

Consilier
educativ

- derularea proiectului
prin Program Phare, prin
care a fost reabilitat şi
dotat cu echipamente
atelierul de prelucrarea
lemnului
- participarea cadrelor
didactice la cursuri de
formare
Factori de influenţă

Parteneri
Agenţii economici
parteneri ,
universități

- gradul de interes al
elevilor pentru propria
formare

Agenţii economici
parteneri

- existenţa cabinetului de
consiliere şcolară şi a
unui cadru didactic
specializat

Responsabilii
comisiilor
metodice
Sfârşitul
anului şcolar

Octombrie
Aprilie

Cadrele
didactice
Profesori
diriginţi
Consilierul
școlar

Universitatea din
Craiova
Gradul de implicare al
participanților

POCU
Univ. C. Brancusi
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3.5. Plan Operaţional
Pentru activităţile de învăţare centrată pe elev
OBIECTIVE
• Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ, prin încurajarea implicării active a elevilor în propria formare
• Adaptarea strategiilor didactice pentru a corespunde stilurilor individuale de învăţare ale elevilor
• Responsabilizarea elevilor privind propria formare
• Creşterea interesului elevilor pentru dezvoltare profesională şi personală, pentru mobilitate
• Promovarea învăţării incluzive
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului

Rezultate aşteptate

- 60 % din personalul didactic participă la
cursuri organizate pe metode active de
învăţare
- 100% dintre elevi completează
chestionare pentru determinarea stilului
de învăţare
- înţelegerea de către elevi a modulului
- desemnarea unui Coordonator
care îi ajută să înveţe cel mai bine
pentru activităţi de învăţare
- transformarea procesului învăţării întrcentrate pe elev
unul activ, antrenant şi atractiv pentru
- organizarea unor cursuri de
elevi
formare pentru diseminarea
- lecţii cu activităţi centrate pe elev
informaţiilor privind învăţarea
- participarea activă şi eficientă a elevilor
centrată pe elev
la lecţii
- identificarea stilurilor de învăţare - petrecerea în mod plăcut şi cu succes a
ale elevilor fiecărei clase şi
timpului la şcoală
stabilirea stilului dominant al clasei - responsabilizarea elevilor asupra
-asigurarea de formări pentru
propriei formări
perfecționarea profesorilor prin
proiecte Erasmus KA1 VET dar și
1. Proiectarea, organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de
învăţare, cu implicarea activă a
elevilor în propriul proces de
formare – învăţare centrată pe
elev

Dovezi

Termen de
realizare

- planificări ale activităţilor
didactice, proiecte de lecţii
cu activităţi centrate pe elev
- chestionare pentru
determinarea stilului de
învăţare
- formulare pentru planul de
lecţie
- formular pentru analiza
propriilor practici
- formular pentru tema de
Octombrie
lucru

Persoana/
persoane
care răspund
Echipa
managerială
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice care
au participat la
cursuri de
formare privind
învăţarea
centrată pe elev
prin program
Phare
Cadrele
didactice

Factori de
influenţă
- disponibilitatea
cadrelor didactice de
a desfăşura lecţii cu
activităţi centrate pe
elev
- gradul de implicare
şi antrenare a
elevilor pentru
participarea la lecţii
- interesul manifestat
de elevi pentru
propria formare

Februarie
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prin transfer de inovație și exemple
de bune practici.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
- stabilirea strategiilor de învăţare,
care corespund cel mai bine
stilurilor individuale de învăţare
ale elevilor
- întocmirea proiectelor de lecţii cu
activităţi centrate pe elev
- pregătirea spaţiului şi a
materialelor de învăţare
- organizarea şi desfăşurarea de
lecţii cu activităţi de învăţare
centrate pe elev la toate clasele, cu
sarcini diferite de învăţare pentru
cele trei stiluri de învăţare: vizual,
auditiv şi practic
- utilizarea metodelor active în
procesul învăţării: lucrul în grupuri
mici şi perechi, jocul de rol, studiul
de caz, brainstormingul
- aplicarea metodelor alternative
pentru evaluare: autoevaluarea,
proiectul individual şi în grup,
portofoliul
- evaluarea eficienţei utilizării
strategiilor didactice adecvate
stilurilor individuale de învăţare
- desfăşurarea lecţiilor în sistem
AEL
-utilizarea TIC, a internetului,
asofturilor educaţionale şi a
tehnicilor E-learning în predareînvăţare-evaluare

Rezultate aşteptate

Dovezi

- 90% din cadrele didactice aplică
metodele active de învăţare
- situaţii de învăţare în care elevii se vor
simţi în largul lor şi vor avea încredere în
strategia didactică folosită de profesor
- abilităţi cheie dezvoltate la elevi şi
competenţe tehnice dobândite de către
aceştia, corespunzător Standardelor de
Pregătire Profesionale
- dezvoltarea la elevi a stilului preferat de
învăţare
- găsirea celei mai potrivite căi de a învăţa
- creşterea eficienţei învăţării
- 10% din programele şcolare sunt predate
cu ajutorul soft-ului specializat AEL

- proiecte de lecţii cu
activităţi centrate pe elev,
cu sarcini diferenţiate pe
stilurile individuale de
învăţare ale elevilor
- materiale şi resurse de
învăţare adecvate stilurilor
de învăţare ale elevilor: fişe
de documentare, fişe de
lucru, teste, fişe de
evaluare, fişe de observare,
proiecte şi miniproiecte

Termen de
realizare

Persoana/
persoane
care răspund
Echipa
managerială
Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice

Permanent

Cadrele
didactice care
au participat la
cursuri de
formare privind
învăţarea
centrată pe elev

Factori de
influenţă
- disponibilitatea
cadrelor didactice
pentru aplicarea
strategiilor didactice
care să corespundă
stilurilor individuale
de învăţare ale
elevilor
Factori cu influenţă
pozitivă:
- participarea
cadrelor didactice la
cursuri de formare

Cadrele
didactice care
au participat la
cursuri de
formare pe Elearning şi TIC
- creşterea gradului de ocupare a
laboratoarelor de informatică cu 25%.

Procesul verbal al lab. Info,
planificari, etc

Informaticianul
Responsabil arie
curriculară
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-utilizarea proiectelor europene
Erasmus KA 229 pentru a asigura
formări pentru profesori care să
vizeze observarea de abordări
didactice ce implică tehnologia
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului
2. Construirea unui mediu de
învăţare accesibil pentru toţi
elevii, cu asigurarea de şanse
egale
• asigurarea condiţiilor egale de
acces la programele de învăţare
pentru toţi elevii şi sprijinirea
acestora pentru propria formare
- identificarea elevilor cu un
nivel scăzut de pregătire
- asigurarea sprijinului
specializat pentru învăţare:
personal didactic bine pregătit
• adecvarea mediului de învăţare,
nevoilor individuale ale elevilor
- asigurarea unui mediu fizic
potrivit pentru învăţare: săli de
clasă, cabinete de specialitate,
ateliere-şcoală, bibliotecă ş.a.

Rezultate aşteptate

- îmbunătăţirea performanţelor de învăţare
- toţi elevii identificaţi având un nivel
scăzut de pregătire vor beneficia de
programe speciale de pregătire
- progres în pregătire

Dovezi

Termen de
realizare

- programe de învăţare
individuale care să asigure
progresul şi învăţarea
- programe de învăţare
pentru elevii care participă
la concursuri şcolare

Persoana/
persoane
care răspund

Factori de
influenţă

Echipa
managerială

Permanent

Responsabilii
comisiilor
metodice
Cadrele
didactice
Cadrele
didactice care
au participat la
cursuri de
formare privind
învăţarea
centrată pe elev
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3.6. Plan operaţional pentru reţelele interne de colaborare
(între şcoli)
CONTEXT:
Colaborarea este un instrument de comunicare directă, pentru informare şi pentru schimbul de cunoştinţe şi experienţe. Stabilirea unei reţele de colaborare aduce
un plus în asigurarea calităţii în şcoală.
Reţelele interne de colaborare reprezintă unul din factorii care stau la baza dezvoltării instituţionale şi personale (pentru cadrele didactice şi elevii şcolii).
Principiul de bază al acestor reţele de colaborare este schimbul de cunoştinţe şi experienţă, precum şi dezvoltarea unor noi moduri de a răspunde cererii din ce în ce mai
mari pentru noi competenţe creative pe piaţa forţei de muncă.
OBIECTIVE:
1. Obţinerea de beneficii lucrând împreună;
2. Stabilirea unor aspiraţii mai înalte pentru cadrele didactice şi elevii şcolii;
3. Dezvoltarea spiritului de competiţie;
4. Implicarea activă a partenerilor în educaţie pentru formarea orizontului cultural al elevilor, pregătirea lor pentru viaţă, inserţie socială şi profesională;
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din
reţea
- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional
pentru reţelele interne de colaborare;
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii
reţelei;
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor,
responsabilităţi, termene;
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de
calitate.
2. Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin:
- Participarea la cercurile pedagogice, sesiuni şi
comunicări ştiinţifice;
- Diseminarea exemplelor de bună practică;
- Schimb de cunoştinţe între instituţii cu acelaşi profil sau
de profile diferite, menite să faciliteze dezvoltarea de idei
noi;

Rezultate aşteptate

Termen de
realizare

Întocmirea
planului Octombrie
managerial al reţelei

90 % din cadrele didactice ale
şcolii se perfecţionează prin
activităţi ştiinţifico –
metodice comune;
Soluţionarea de probleme
comune ale cadrelor didactice

Conform
planificării
Permanent
Permanent

Persoana/persoane
care răspund

Parteneri

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice

ISJ Gorj
CCD Gorj

Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabilul cu
formarea continuă a
cadrelor didactice
Cadrele didactice

ISJ Gorj
CCD Gorj
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- Constituirea unui forum de discuţie privind problemele şi
aspiraţiile cadrelor didactice aparţinând unor structuri
similare.
2. Participarea la activităţi cu caracter concurenţial în
vederea obţinerii performanţei
- Concursuri şcolare şi extraşcolare pe teme de creaţie,
artistice, sportive, antreprenoriale;
- Olimpiadele şcolare.

Cresterea cu 30 % a
numărului de elevi pregătiţi
pentru competiţie
Creşterea
nivelului
performanţei elevilor cu 20
%;
Implicarea elevilor în activităţi cu caracter umanitar si Creşterea interesului pentru
de voluntariat menite să-i pregătească pe aceştia pentru 15% din elevii
neimplicaţi încă în astfel de
pentru viaţă şi inserţie socială
- activitati de vindere de produse realizate in cadrul orelor activităţi
de laborator si utilizarea fondurilor in ajutorarea elevilor
cu probleme financiare
3. 4. Asigurarea pentru elevi, a condiţiilor de informare,
orientare şi consiliere privind cariera
- Participarea elevilor la simularea unor interviuri;
Inserţia a minim 70 % dintre
- Participarea elevilor la târguri de job-uri;
absolvenţi pe piaţa muncii
- Asigurarea unei baze de date comune unităţilor cu
profile similare care să cuprindă situaţia locurilor de Creşterea cu 80% a numărului
muncă vacante şi documentele necesare angajării
de absolvenţi pregătiţi pentru
- Consilierea pentru buna orientare privind cariera, în abordarea vieţii şi survolarea
scopul responsabilizării elevului privind propria formare activă a pieţei forţei de muncă
şi atingerii performanţelor profesionale (cabinet de
consiliere şi orientare profesională)
- Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.
- Prezentarea unor oportunităţi de dezvoltare personală
şi profesională în instituţii din alte regiuni

Octombrie

Conform
planificării

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice
Cadrele didactice

ISJ Gorj
CCD Gorj

ISJ Gorj
Protecţia Copilului

Conform
planificării

Echipa managerială
Responsabilul
comitetului ECOşcoală
Consilierul educativ
Cadrele didactice
Echipa managerială

Alte şcoli

Conform
planificării
Noiembrie
(cu reactualizare
permanentă)
Permanent

Responsabilii
comisiilor metodice
Consilierul educativ
Psihologul şcolar

Permanent

Cadrele didactice
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3.7. Plan Operaţional pentru reţelele de colaborare
Între şcoli la nivel extern
(principalii parteneri externi)
CONTEXT:
Reţelele de colaborare externă implică parteneri din afara sistemului de învăţământ, şcolii revenindu-i sarcina de a aborda sistematic, diversificat şi mai agresiv
relatiile de colaborare cu aceştia. Relaţiile de colaborare din această reţea sunt benefice pentru ambele părţi implicate in proces. Dezvoltarea de către şcoală a unei reţele
elaborate şi echilibrate de colaborare la nivel extern reduce acesteia riscul unei inserţii scăzute (socială şi pe piaţa muncii) a absolvenţilor. Deoarece şcoala este cea care
generează mai mult interes faţă de viaţa şcolară şi faţă de potenţialul elevilor, ei îi revine rolul de a invita părţile interesate în această reţea. Ca şi la reţelele interne de
colaborare, reţelele stabilite la nivel extern contribuie la asigurarea calităţii actului educativ.
OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi personale ale elevilor, de toleranţă şi acceptare a diversităţii;
2. Creşterea interesului pentru mobilitate, pentru oportunităţi de dezvoltare la nivel European;
3. Crearea unor reţele de parteneriat pentru asigurarea schimbului de bune practici, de resurse informaţionale, care să asigure dimensiunea europeană a
educaţiei în scolile partenere
Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Stabilirea unor acţiuni comune partenerilor din reţea
- Stabilirea echipei de implementare a planului operaţional
pentru reţelele de colaborare între şcoli la nivel extern;
- Semnarea contractelor de colaborare între partenerii
reţelei;
- Întocmirea programului de desfăşurare a activităţilor,
responsabilităţi, termene;
- Stabilirea modului de comunicare între parteneri;
- Crearea condiţiilor pentru obţinerea unui feed-back de
calitate.
2.Stabilirea oportunităţilor de finanţare la nivelul UE
- identificarea surselor de finanţare (Erasmus + K 1,K2,
POCU etc) ;
- redactarea proiectelor şi depunerea în vederea obţinerii
finanţarii
-parteneriate de colaborare eTwining
3.Desfăşurarea activităţilor

Rezultate aşteptate

Termen de
realizare
Ianuarie

Persoana/persoane
care răspund

Parteneri

Unitati scolare partenere din
Polonia, Slovenia, Turcia,
Spania

Întocmirea
planului
managerial al reţelei

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabil proiecte
externe

Proiecte redactate pe baza Octombrie –
nevoilor
identificate
de Aprilie
parteneri

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabil proiecte
externe

Unitati scolare partenere din
Polonia, Slovenia, Turcia,
Spania, Portugalia, Italia

Acorduri de parteneriat

Echipa managerială

Unitati scolare partenere din

Decembrie
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- formarea echipelor de mixte de proiect
- stabilirea responsabililor pentru fiecare activitate, pentru
monitorizare, evaluare, diseminare
Stabilirea responsabililor de situaţiile financiare si
documentaţiile tehnice.
4.Strategii privind monitorizarea, diseminarea şi
evaluarea rezultatelor
- se realizeaza respectind condiţiile din contractul de
parteneriat, clauzele din contractul de finanţare şi
procedurile interne ale instituţiilor partenere.
- se analizeaza gradul de utilizare a produselor obţinute în
proiect in timpul orelor de la clasă.

-articole in revista scoli, presa
locala, site-ul instituţiei
-produse
competenţe

obţinute,

Ianuarie

Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabil proiecte
externe

Polonia, Slovenia, Turcia,
Spania

Echipa managerială
Responsabilii
comisiilor metodice
Responsabil proiecte
externe

Unitati scolare partenere din
Polonia, Slovenia, Turcia,
Spania
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3.8. Plan Operaţional
Pentru activităţile de dezvoltare a managementului şcolar
OBIECTIVE
1. Organizarea activităţilor la nivelul structurilor funcţionale din şcoală
2. Creşterea profesionalismului personalului
3. Eficientizarea relaţionării şi comunicării la nivelul întregii unităţi

Acţiuni pentru atingerea obiectivelor
1. Realizarea organigramei
2. Distribuirea sarcinilor şi realizarea fişei posturilor pentru
directorii adjuncţi
3. Stabilirea componeneţei Consiliului de administraţie şi
distribuirea sarcinilor
4.Stabilirea comisiilor şi comitetelor ce vor funcţiona la
nivelul şcolii în anul şcolar
5. Numirea prin decizie a responsabililor departamentelor şi
comisiilor
6. Stabilirea atribuţiilor din fişa postului pentru responsabilii
departamentelor, comisiilor şi comitetelor
7.Participarea personalului didactic şi nedidactic la cursuri de
formare

Termen
de realizare
septembrie
septembrie

Persoana/
Persoane
care răspund
Echipa
managerială

septembrie

Directorul

septembrie

Echipa
managerială
Consiliul de
administraţie

septembrie
septembrie

Dovezi
Document
Procese verbale
ale şedinţelor
Consiliului de
Administraţie
Decizii

permanent
Echipa
managerială

Organigrama, atributiile membrilor CA şi fişele de post sunt prezentate în anexa 8 si 8.1
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3.12. Finanţarea planului
Surse de finanţare :
- Primăria Municipiului Tg-Jiu;
-Surse extrabugetare (parteneri economici);
-Fonduri ale Comitetului de părinţi;
-Activitati de microproductie;
-Finantare prin proiecte europene
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