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REZUMAT
Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare
profesională prin învățământul profesional și tehnic, asigură o imagine reală și o analiză a ceea ce a fost și este
școala dar, în același timp, proiectează pe termen mediu și lung activitatea viitoare, trasând repere clare și
concrete.
Planul de acțiune al școlii (PAS) face parte din sistemul de asigurare a calității și este un mijloc de
comunicare între școală și principalii săi parteneri. Este elaborat în concordanță cu planurile regionale (PRAI) și
locale (PLAI) și definește viziunea și misiunea școlii noastre, precum și pașii pe care Liceul Tehnologic Dorna
Candrenilor îi parcurge în realizarea programului de dezvoltare a învățământului tehnic și profesional la nivel
național, regional și local.
PAS se referă la dezvoltarea unității noastre școlare în direcția creșterii calității educației oferite
membrilor comunității și comunității în ansamblul său; procesul de planificare strategică a dezvoltării școlare este
este elementul central al asigurării calității educației.
Structura PAS 2019 – 2023 și modalitățile de realizare a acestuia se bazează pe recomandările formulate
în Planul Regional de Acțiune pentru Dezvoltarea Învățământului Profesional și Tehnic, Planul Local de Acțiune
pentru Învățământul Profesional și Tehnic și Ghidul de elaborare a planurilor de acțiune și dezvoltare a școlii.
Prezentul plan conține elemente de noutate:
a) utilizează un set de indicatori care permite compararea cu PAS anterioare, respectiv cu PA ale altor unități
școlare din Bazinul Dornelor/ alte unități școlare cu același specific al pregătirii profesionale de la nivelul
întregii țări;
b) utilizează cu precădere date furnizate de Institutul Național de Statistică , Direcția Județeană de Statistică
Suceava, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social Suceava, Inspectoratul Școlar al
Județului Suceava;
c) include scopuri, obiective, programe și activități corelate cu strategiile și instrumentele europene în
formarea profesională (Cadrul european al calificărilor, Cadrul comun european de asigurare a calității,
Cadrul european privind creditele transferabile);
d) include analize PESTE și SWOT relevante pentru dezvoltarea actuală și de perspectivă a unității noastre
școlare.
Din perspectiva planificării strategice, scopul PAS este acela de a îmbunătăți corelarea dintre oferta
învățământului profesional și tehnic și nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acțiune a școlii.
PAS, ca instrument de planificare a ofertei învățământului profesional și tehnic, cuprinde:


analiza contextului local;
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analiza capacității unității de învățământ de a răspunde nevoilor de formare profesională la nivelul
comunității locale;



prioritățile, țintele și acțiunile necesare în vederea adaptării ofertei educaționale la contextul socioeconomic actual/ de perspectivă și la cerinețele pieței forței de muncă.
Rolul PAS este de a contribui la creșterea calității învățământului profesional și tehnic, inclusiv a ratei de

inserție socio-profesională a absolvenților.
În elaborarea și implementarea PAS este esențială respectarea ciclului de calitate a procesului, printr-un
management implicat și eficient, prin contribuția efectivă a factorilor educaționali, prin orientarea tuturor
acțiunilor către beneficiarii direcți – elevii.

Ciclul PDCA

Definirea etapelor în realizarea PAS și categorii de resurse utilizate:
1. Activități premergătoare elaborării PAS:
a) Stabilirea echipei de lucru și a responsabilităților;
b) Studierea PRAI Nord-Est, PLAI Suceava și a Ghidului de elaborare PAS;
c) Studierea Strategiei de dezvoltare socio-economică a județului Suceava pentru perioada 2017 – 2023;
d) Informarea partenerilor economici și socială în legătură cu procesul de elaborare PAS;
e) Colectarea informațiilor necesare elaborării PAS (aplicarea de chestionare elevilor, părinților, cadrelor
didactice, operatorilor economici etc.), corelate cu prioritățile identificate la nivel regional și local;
f) Stabilirea priorităților și obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare și prezentarea acestora, spre
consultare, Consiliului profesoral, comisiilor metodice și colectivelor de lucru pe domenii, Consiliului
reprezentativ al părinților, Consiliului elevilor.
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g) Structurarea opiniilor și sugestiilor formulate în cadrul consultărilor; reformularea priorităților și
obiectivelor;
h) Elaborarea Planurilor operaționale;
i)

Revizuirea anuală a PAS ca urmare a identificării unor disfuncționalități:

Etapele revizuirii anuale a PAS

2. Consultarea și analiza documentelor:
a) documente de analiză a activității școlii (procese verbale, rapoarte de monitorizare internă, documente
CEAC etc.);
b) documente financiar contabile referitoare la dotări și baza materială existentă;
c) rapoarte ale compartimentelor funcționale (secretariat, administrație, contabilitate, bibliotecă);
d) rapoarte ale echipei manageriale;
e) strategia de promovare a ofertei educaționale a LT DC;
f) rapoarte, procese verbale, note de control elaborate de ISJ Suceava ca urmare a inspecțiilor curente și
speciale efectuate în unitatea noastră școlară;
g) documentele Comisiilor permanente, ale Consiliului reprezentativ al părinților, ale Consiliului elevilor;
h) planul de școlarizare, planuri de învățământ, programe școlare, standarde de pregătire profesională;
i)

date statistice AJOFM;

j)

parteneriate, protocoale, contracte și convenții de colaborare.

3. Planificarea
Procesul de planificare se realizează atât pe orizontală cât și pe verticală. Procesul de feed-back
furnizează informații importante și clare în privința noilor direcții care se manifestă pe piața forței de muncă la
nivel local și regional.
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PARTEA 1 – CONTEXT
Întregul proces instructiv – educativ al unității noastre școlare este centrat pe un set de valori care
definesc profilul moral, socio – profesional și acțional al absolvenților noștri.

Promovează
învățarea de
calitate pe tot
parcursul vieții

Implică
părinții și
comunitatea
în viața școlii

LICEUL
TEHNOLOGIC
DORNA
CANDRENILOR

Pregătește
cetățeni
responsabili,
activi,
europeni

Dezvoltă abilități de
comunicare și
antreprenoriat

1.1. Misiunea şi viziunea şcolii
Misiunea şcolii
Şcoala noastră este singurul ofertant viabil de formare profesională în domeniul agriculturii
montane din judeţul Suceava.
Suntem reuniţi într-un parteneriat – elevi, profesori, părinţi, agenţi economici, organizaţii
profesionale, comunitate – pentru a forma absolvenţi competenţi, autonomi, responsabili, în măsură să
decidă asupra propriei cariere şi să devină cetăţeni europeni activi.

Viziunea şcolii
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează cultura unei şcoli adaptabile evoluţiei
economice şi sociale regionale, naţionale şi europene, fiind create premisele educaţiei de calitate.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este o şcoală deschisă, primitoare şi prietenoasă, care
asigură educaţie formală şi informală, care este preocupată de promovarea valorilor naţionale şi
7
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europene dar şi de conservarea tradiţiilor locale, care este un punct de referinţă pe harta comunei Dorna
Candrenilor şi a zonei de munte a judeţului Suceava.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor oferă educaţie şi instruire la un înalt standard de calitate,
vizand dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor, contribuind la procesul de dezvoltare
durabilă a spaţiului rural montan.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor reprezintă un mediu democratic şi creativ de dezvoltare
pentru toţi şi pentru fiecare; se bazează pe angajare şi performanţă, dialog dechis şi permanent cu
partenerii educaţionali şi sociali.
Urmărim armonizarea intereselor comune ale elevilor, profesorilor, părinţilor, comunităţii locale
spre finalităţile propuse prin standardele educaţionale şi profesionale specifice fiecărei calificări
profesionale pentru care se realizează formarea iniţială.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor promovează o serie de valori-cheie în educaţia elevilor săi:


CURAJUL - de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă;



JUDECATA ÎNŢELEAPTĂ – pentru a defini şi a înţelege scopurile şi a stabili priorităţile;



INTEGRITATEA – a avea puterea de a spune întotdeauna adevărul;



COLEGIALITATEA – a arăta în permanenţă disponibilitatea de a-şi ajuta aproapele;



PERSEVERENŢA – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe;



RESPECTUL – faţă de ceilalţi membrii ai societăţii şi faţă de principiile democratice;



RESPONSABILITATEA – a duce la bun sfarşit obligaţiile ce revin fiecăruia;



AUTODISCIPLINA – a avea control asupra propriilor ganduri şi acţiuni, a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii.

1.2. Profilul actual al şcolii
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este situat în comuna Dorna Candrenilor, la 8 km de municipiul
Vatra Dornei, oferind instruire tinerilor din localitate şi zonele limitrofe.
Şcoala a fost înfiinţată în anul 1852, sub denumirea de Şcoala Trivialae. În 1940 se construieşte localul
actual al şcolii, transformată în iunie 1990 în Grup Şcolar Agricol, iar în 2012 în Liceu Tehnologic.
Şcoală oferă instruire pentru toate nivelurile de învaţamant: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și
profesional; iar începand din anul 2003 Şcoala Gimnazială Poiana Negri este subordonată liceului. În prezent
8
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Liceul Tehnologic are trei structuri: Grădinița cu Program Prelungit Dorna Candrenilor, Grădinița cu Program
Normal Poiana Negri și Școala Gimnazială Poiana Negri.
Profiurile/domeniile de pregătire și calificările profesionale acreditate pentru nivelul liceal sunt: Resurse
naturale și protecția mediului – Agricultură – Tehnician în agroturism respectiv Servicii – Economic – Tehnician
în activități economice, prin cursuri de zi. Începând cu anul școlar 2014-2015 funcționează Școala profesională cu
durata de 3 ani – calificarea Mecanic auto.. În paralel funcţionează Şcoala de şoferi pentru obţinerea permisului
de conducere auto.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor şcolarizează elevi din comuna Dorna Candrenilor şi din localităţile
rurale limitrofe (Coşna, Poiana Stampei), dar şi elevi provenind din mediul urban al oraşului Vatra Dornei.
Implicarea echipei manageriale în promovarea imaginii şcolii a atras şi elevi din afara ariei de acoperire a şcolii
(Dorna Arini, Panaci, Ciocăneşti, Cîrlibaba, Cîmpulung Moldovenesc) şi din judeţul învecinat Bistriţa Năsăud.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este singura unitate şcolară de învăţămant agricol pe o rază de 120
km, ofertant viabil de pregătire profesională, având capacitatea de a deservi atât zona de munte a judeţului
Suceava cat şi judeţele limitrofe.
Experienţa şi rezultatele acumulate asigură tuturor elevilor o pregătire la nivelul standardelor de calitate a
educației.
În perioada 25 – 26 octombrie 2018 Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost obiectiv al evaluării
externe periodice realizate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).
Rezultatul a fost obținerea inițială a 41 calificative ”Foarte bine”, 1 calificativ ”Bine” și 1 calificativ
”Nesatisfăcător”. În perioada septembrie – octombrie 2019 s-a obținut Autorizația ISU pentru Internat și Cantina
școlară, fapt pentru care calificativul NS a fost actualizat în FB.
În anul şcolar 2018-2019 cursurile şcolii noastre au fost urmate de un număr total de 583 copii și elevi,
dintre care 95 în învățământul preșcolar, 153 în învățământul primar, 96 în învățământul gimnazial, 169 în
învățământul liceal și 70 în învățământul profesional. Distribuţia acestora pe nivele de învăţămant profiluri și
calificări este prezentată în anexa 1.
În anul școlar curent, structura pe calificări profesionale în funcție de numărul de elevi este:
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Nr. elevi

30%

Tehnician în
agroturism/
Lucrător în
agroturism

37%

Tehnician în
activități economice

33%

Mecanic auto

Analizând evoluția numărului de elevi din învățământul tehnic și profesional am constatat o dinamică favorabilă,
ceea ce demonstrează preocuparea echipei manageriale pentru promovarea imaginii școlii și atragerea elevilor din
aria de acoperire a unității școlare:
120
100
80

Tehnician în agroturism

60

Tehnician în activități
economice

40

Mecanic auto

20
0
2017-2018

2018-2019

2019-2020

1.3. Analiza rezultatelor şi evoluţiilor din anul şcolar precedent
A. În domeniul administrativ:
a) Reparaţii curente şi igienizări;
b) Dotări mijloace fixe şi obiecte de inventar;
c) Alte cheltuieli
Cuantumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie
2018, respectiv 1 ianuarie – 1 octombrie 2019 sunt prezentate la paragraful 2.2.6. Resurse financiare.
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Obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru principalul corp de clădire al şcolii și pentru
Grădinița cu program prelungit a demonstrat asigurarea confortului şi climatului de muncă corespunzător
procesului instructiv-educativ.
B. Cadre didactice:
În anul şcolar precedent, calitatea procesului instructiv-educativ a fost asigurată de un număr de 45 cadre
didactice:
Gradul didactic
Gradul I
Gradul II
Definitiv
Debutant

Nr. cadre didactice

Modalitatea de
încadrare
Titular
Suplinire calificată
Suplinire necalificată
Pensionari

30
8
5
2

Număr cadre
didactice
37
7
1
-

Interesul, implicarea şi responsabilitatea cadrelor didactice sunt demonstrate de:
a) înscrierea la grade didactice: 2 cadre didactice pentru obţinerea gradului didactic I, 2 cadre didactice
pentru obţinerea gradului didactic II;
b) obţinerea gradelor didactice: 2 cadre didactice au obţinut gradul didactic I, 1 cadru didactic a obţinut
gradul didactic II; un cadru didactic a obținut definitivatul;
c) absolvirea unor cursuri/stagii de formare şi perfecţionare: sunt detaliate la paragraful 2.2.6. Resurse
umane;
d) obținerea gradației de merit pentru perioada 2019-2024 de către 1 cadru didactic (management
instituțional);
e) absolvirea programului de studii masterale Agricultură, schimbări climatice și siguranță alimentară în
cadrul USAMV Cluj de către 3 cadre didactice;
f) absolvirea anului II de specializare psihopedagogică de către cadrul didactic debutant;
g) admiterea ca metodiști în cadrul ISJ Suceava a unui număr de 3 cadre didactice;
h) participarea în comisii de specialitate la nivel judeţean şi naţional: 4 cadre didactice sunt membre ale
Consiliilor consultative de specialitate din cadrul ISJ Suceava;
i)

participarea a 21 cadre didactice la cursuri de formare profesionale creditate: Managementul carierei și
dezvoltării profesionale, Managementul programelor educaționale, Managementul organizației școlare,
Pedagog de recuperare, Formator, Comunicare în limba engleză;

j)

preocupări pentru activitatea de cercetare prin participarea la sesiuni şi simpozioane ştiinţifice la nivel
judeţean, naţional şi internaţional:
-

Seminarul Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, Centrul Carpato-Danubian
de Geoecologie București (programele internaționale Eco Școala, LeAF, Patrula Eco);

-

a XI-a ediție a Convenției Europene a Munților, Euromontana 2018;
11
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-

Simpozionul naţional “Dan Branzei” – Gazeta matematică şi viitorii olipmici;

-

Conferinţa Forumului Montan Român;

-

Dialogul Proiectelor Educative, ediția a II-a, Suceava 2018;

-

Salonul Internațional de Agricultură Paris, Franța, februarie 2019;

-

Made for Europe, Cluj Napoca, aprilie 2019 etc.

C. Elevi:
În anul şcolar 2018-2019 au fost înscrişi un număr total de 583 elevi, distribuiţi pe niveluri de învăţămant
şi profile astfel:
Număr de clase/grupe
/formaţiuni
4
9
5
8
3

Număr de elevi

Calificare

Mecanic auto

Număr
clase
1
1
1

Număr
elevi
22
19
31

Mecanic auto

1
1
1

16
21
23

Tehnician în activităţi economice
Tehnician în agroturism
Mecanic auto

1
1
1

24
25
19

Tehnician în activităţi economice
Tehnician în agroturism

1
1

22
30

Nivel
- preşcolar
- primar
- gimnazial
- liceal
- profesional

Învăţămant de zi

95
154
97
179
73

Structura învăţămantului liceal și profesional:
An de
studiu
IX

X

XI

XII

Profil
Servicii
Agricultură
Mecanică (șc.
profesională de 3 ani)
Servicii
Agricultură
Mecanică (șc.
profesională de 3 ani)
Servicii
Agricultură
Mecanică (șc.
profesională de 3 ani)
Servicii
Agricultură

1. Rezultate şcolare
La sfarşitul anului şcolar 2018-2019, rata de promovabilitate generală a fost de 99,46%, înregistrandu-se
o creştere cu 0,94% comparativ cu anul şcolar precedent. Numărul elevilor declaraţi “promovaţi” denotă
caracterul consecvent şi coerent al procesului instructiv-educativ şi al modului de aplicare a procesului de
evaluare, respectiv a programelor de învăţare remedială.
Comparativ cu anii școlari precedenți, ratele de promovabilitate pe nivele de învăţământ au fost:
12
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Nivel

An şcolar
2014-2015

An şcolar
2015-2016

An şcolar
2016-2017

An școlar
2017 - 2018

An școlar
2018 - 2019

100 %
100 %
100 %
100 %

100 %
97,95 %
99,46 %
99,50 %

100 %
100 %
100 %
97,61 %

100%
100%
97,70%
96,15%

100%
100%
99,40%
98,65%

Primar
Secundar inferior
Secundar superior/liceal
Profesional
102

2014-2015

100

2015-2016
98

2016-2017

96

2017-2018

94

2018-2019
Primar

Gimnaziu

Liceu

Șc. profesională

1. Evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a

Disciplina

Limba şi
literatura
romană
Matematică

Promovabilitate
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

68,57 %

92,85 %

96,00 %

100 %

92,59%

77,78%

77,14 %

65,85 %

72,00 %

65,21 %

66,67%

44,44%

Promovabilitate Evaluare naţională

2013-2014

100

2014-2015

50

2015-2016
0
Limba şi
literatura
romană

Matematică

2016-2017
2017-2018
2018-2019

Se constată o evoluţie nefavorabilă atât la Matematică cât și la Limba română , despre care apreciem că a fost
cauzată de situația colectivului clasei (familii monoparentale, orfani de ambii părinți, unul sau ambii părinți
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plecați la muncă în străinătate, slaba motivație pentru învățătură). Considerăm că rolul profesorului diriginte este
şi acela de a învăţa elevii cum să înveţe.

2. Bacalaureat
Promovabilitatea la examenul de bacalaureat, pentru candidaţii din seria curentă, a fost de 55,55 %, în
descreștere față de anul şcolar precedent.
Diferenţierea accentuată a parcursurilor de învăţare, numărul sporit de elevi care studiază după programe
adaptate, implementarea planurilor de învăţare remedială, simulările naţionale, implicarea activă a părinţilor vor
constitui măsuri eficiente, contribuind la o mai bună pregătire şi responsabilizare a elevilor.

Indicatori
Procent
promovabilitate,
din care cu
media:
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-9,99
10

2013-2014
58,82 %

2014-2015
25,71 %

26,67 %
36,66 %
26,67 %
10 %

55,55 %
33,33 %
11,12 %

Anul școlar
2015-2016
2016-2017
70,27
61,90

26,92
34,61
15,38
19,23
3,84

30,76
23,07
46,15
-

2017-2018
63,63

2018-2019
55,55

28,57
35,71
28,57
7,14
-

41,17
35,28
17,64
5,91
-

Procent de promovabilitate
80
60
40
Procent de
promovabilitate

20
0

14

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
Tel 0230/575171; fax 0230/575171; e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Promovabilitate Bacalaureat
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2016-2017
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0
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3. Examen de certificare a calificării profesionale, nivel 4 și nivel 3
Promovabilitatea a fost de 100 %, acordându-se 46 certificate pentru calificările de nivel 4 Tehnician în
agroturism și Tehnician în activităţi economice respectiv 19 certificate pentru calificarea de nivel 3 Mecanic auto.
S-a remercat un deosebit interes al elevilor pentru elaborarea proiectelor de specialitate și pregătirea
temelor probelor practice, în conformitate cu Standardele de pregătire profesională specifice fiecărei meserii şi
vizând aplicabilitatea acestora pe piața forței de muncă. În elaborarea proiectelor de specialitate precum şi în
organizarea şi desfăşurarea examenelor, operatorii economici parteneri au demonstrate deschidere, implicare şi
interes pentru identificarea potenţialilor angajaţi.

Examen de certificare a calificării profesionale

50
40
30

2017-2018

20

2018-2019

10
0
Absolvent liceu Nivel 4

Absolvent școala
profesională Nivel 3
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4. Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare, sesiuni de comunicări ştiinţifice şi concursuri
extracurriculare:


participare la concursul European de apreciere a animalelor – Salonul internațional de agricultură Paris,
Franța;



conferința ”Comunicarea părinte – copil, dincolo de cuvinte”;



participare concursul zonal ”Penelul fermecat”;



participare, premii și distincții la concursurile naționale și internaționale ”Formidabilii”, ”Comper”,
”Gazeta matematică”;



participare, premii și distincții la concursurile ”Cangurul”, matematica ”Ștefan Dîrțu”, ”Rebusuri
matematice”, ”Lumina Math”;



locuri I, II, III și diploma de participare la concursuri și competiții sportive (șah, fotbal, atletism);



participare la simpozionul național ”Inițiative didactice”;



locul I și II la concursul județeam ”O mederie pentru fiecare”;



locul I la secțiunea ”Referate” și locul II la secțiunea ”Media și videoclip” – concursul interjudețean
”Arbori pentru viitor”;



3 premii I și 9 diplome de participare la concursul național ”Natura în imagini contrastante”;



participare la Seminarul național ”Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător” etc.

5. Programe de protecţie şi asistenţă socială pentru elevi:
Program de protecţie

Burse şcolare:
-burse de merit;
-buse de studiu;
-burse de ajutor social
(boală);
-burse de ajutor social
(orfani);
-burse de ajutor social
Bani de liceu + bursă
profersională
Navetă elevi
Corn şi lapte
Rechizite şcolare

Nr.
Valoare
beneficia
(lei)
ri
2015-2016
46
25.000
3
4
6

Nr.
Valoare
beneficia
(lei)
ri
2016-2017
64
30.500
5
7
4

Nr.
Valoare
beneficia
(lei)
ri
2017-2018
82
35.000
6
3.240
9
4.140
1
500

Nr.
Valoare
beneficia
(lei)
ri
2018-2019
72
35.000
15
4.350
2
460

3

6

4

1.920

1

270

30

42

62

25.200

54

12.420

24

35.845

56

77.832

27
346

23.424

29
358

9.597

16

14
70
27

20.732
115.673
12.303

25
70
32

68.126
102.779
17.159
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Sprijin financiar prin programul Parrainage – CFPE Franţa (2007-2019):
Denumire
Bani primiţi pentru sprijinul individual

Sume în euro

Sume în lei

32.637

145.235

din care:
-6% pentru derularea activităţilor;

8.714

-43% dotări pentru şcoală;

62.451

-51% cadou (sume primite de copii parenţi).

74.070

Total justificat cu documente

145.235

Bani primiţi pentru sprijinul colectiv

740

Total justificat cu documente
TOTAL SPRIJIN (fără microproiecte)
Bani primiţi pentru microproiecte

3.293
33.377

148.528

5.183

23.064

Total justificat cu documente
TOTAL GENERAL

3.293

23.064
38.560

171.592

D. Activitatea extracurriculară
Analizand educaţia extracurriculară la nivelul anului şcolar 2018-2019, se remarcă o varietate de activităţi
desfăşurate la nivel şcolar, judeţean şi naţional, reuşite datorită implicării directe a echipei manageriale, a unui
număr mare de cadre didactice şi elevi, a părinţilor, comunităţii locale şi partenerilor economici şi sociali:
 Expoziția temporară de ciuperci comestibile și toxice, realizată de Universitatea Al.I.Cuza Iași la Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor, în perioada 20-23 septembrie 2018, scopul urmărit fiind creșterea
gradului de informare a publicului cu privire la importanța speciilor de ciuperci, identificarea
principalelor grupe de fungi din habitatele naturale și a deosebirilor dintre speciile comestibile și toxice.
Prin numărul mare de participanți la expoziție Asociației Societatea Micologică din România și Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor au reușit să desfășoare o campanie de educare a populației din zona
montană cu privire la riscul intoxicării cu ciuperci necomestibile.
 Participarea la Seminarul Naţional “ Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător”, organizat la
Bucureşti de Centrul Carpato – Danubian de Geoecologie , care derulează programele internaţionale Eco-Şcoala , LeAF , Patrula Eco – care se desfăşoară constant în şcoala noastră.
 Participarea cu un stand expozițional la Euromontana 2018 a XI-a ediție a Convenției Europene a
Munților, Vatra Dornei, cu tema Valorificarea patrimoniului cultural;
 Acțiuni educative desfășurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Educației; în realizarea proiectului s-a pornit de
la ideea că trebuie să păstrăm curiozitatea copilăriei, să o întreținem, să o stimulăm, căci ea este „focul
viu” al creativității. Poate nu vom schimba fața lumii cu fanteziile noastre, dar vom găsi soluții la
probleme personale, vom avea stimă de sine și curajul de a crede în noi şi în reuşitele noastre. La
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manifestările prilejuite de această sărbătoare de suflet au participat și reprezentanții Primăriei Dorna
Candrenilor.
 Ferma didactică a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a fost implicată într-un important proiect de
conservare a raselor locale derulat de Stațiunea de Cercetări Zootehnice Tîrgu Mureș. Coordonatorul
proiectului a participat, pe 5 octombrie 2018, la un Simpozion național pe tema ”Păstrarea raselor locale
de rumegătoare ( bovine ) în scopul menținerii biodiversității genetice”.
 Proiectul ”Liceele agricole, Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii” promovat și
susținut de fundația World Vision a continuat în luna octombrie printr-un stagiu de documentare –
practică, în care 15 elevi parcurg lanțul valoric producție-procesare-vânzare-marketing, socializează,
împărtășesc competențe și cunoștințe, învață din experiența celor care au reușit deja.
 Săptămâna ”Educaţia juridică a elevilor” a continuat prin activităţi variate, cu invitați care lucrează în
domeniul juridic, având ca principale obiective facilitarea accesului elevilor la cunoştinţe fundamentale
de drept şi promovarea unei

culturi

juridice

menite

să

încurajeze respectul

faţă

de

lege,

echitate socială şi atitudine civică în rândul tinerilor.
 Proiect Erasmus+ a desfășurat o etapă și în Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor - colaborarea în
activități nonformale a tinerilor noștri liceeni cu tineri din diverse țări ale lumii ( Italia, Germania,
Lituania, Croatia, Grecia, Camerun, Egipt, Pakistan, Rep Moldova, România) s-a desfășurat cu succes
fiind o experiență de învățare inedită și benefică.
 Pe 28 octombrie 2018 s-a desfășurat la Suceava ediția a II-a a Dialogului Proiectelor Educative - care și-a
propus să promoveze bunele practici din domeniile educației nonformale, să transfere experiențe
educative și să promoveze proiecte mai mari sau mai mici dar care produc efecte în școală, comunitate, la
nivel local, regional, național sau european. Cu acest prilej s-a acordat Titlul de Laureat Eco-Scolii Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor / domeniul Eco-Școală.
 Elevii și profesorii de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor au reușit să organizeze un eveniment demn
de apreciere, vineri 9 noiembrie, când a avut loc „Balul Bobocilor”. Aceștia au dedicat evenimentul
Centenarului Marii Uniri, iar programul pregătit a fost unul inedit.
 Concursul Foto PAC France - Roumanie, organizat de Ambasada Franței pe tema ”Ce înseamnă PAC
(politica agricolă comună) pentru mine?”. Fotografiile au fost evaluate de un juriu format din 6 persoane
din serviciul de comunicare al Ministerului Agriculturii din Franța și din fotografi români, după criterii de
estetică și originalitate. Aceste fotografii au fost expuse pe durata sezonului Franța-România 2019 și în
timpul evenimentelor rețelelor rurale naționale. Între premianți s-au aflat și doi dintre elevii școlii noastre
– Alexandru Ursuț și Sîrghie Cosmin , la categoria ”Mediu”.
 Proiect educațional dedicat Centenarului Marii Uniri în parteneriat cu Primăria Dorna Candrenilor având
tema: Muzeul – Punte între trecut, prezent și viitor.
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 Activități educative variate - lecții de gastronomie, lecții de realizare a unor decorațiuni cu materiale
naturale desfășurate cu elevii din internatul liceului, lecții de acordare a primului ajutor - plutonier
adjutant ISU Sorin Buletic - paramedic SMURD.
 Proiectul ROSE desfășurat prin activități variate (lecții, activități extrașcolare, activități de consiliere)
pentru tinerii din clasele de liceu. În cursul anului s-au desfășurat activități de pregătire suplimentară
pentru bacalaureat, respectiv învățare remedială la limba română, matematică, biologie, geografie.
 Activități educative de introducere a elevilor în tehnologie și programare desfășurate în cadrul proiectului
Hour of Code (Ora de programare) în perioada 3-9 decembrie 2018.
 Acţiuni permanente cu tentă ecologică (educaţia pentru mediul înconjurător) desfăşurate în cadrul
programelor internaţionale Eco-Şcoala, LeAF .
 Expoziţii permanente pe tematică agricolă, ecologică, artistică .
 Marcarea unor evenimente semnificative pentru istoria şi cultura noastră : Ziua Armatei, Ziua Naţională a
României, Ziua Unirii.
 Activităţi culturale și religioase – corul de muzică religioasă „Ecclesia”.
 Săptămâna Școala Altfel 17- 21 decembrie 2018, cu activități educative variate: educația mass-media
”Media și cetățenii critici”; Salvamont Vatra Dornei cu jocuri, prezentări și activități demonstrative de
salvare montană; Proiectul "Limba germană - punte între două școli" - Școala Gimnazială Nr. 4 din Vatra
Dornei; Proiectul ”Necenzurat” - Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog al judeţului
Suceava; Campania ”Shoe Box” ; Târgul de Crăciun din veniturile căruia s-au realizat acțiuni caritabile
pentru copiii din cadrul Asociației Filantropice ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”.
 Serbări şcolare.
 Concursuri sportive .
 În timpul vacanței de iarnă, pe 10 ianuarie 2019, s-a desfășurat activitatea Student pentru o zi , beneficiarii
fiind elevii mini-companiilor JAR - oaspeți ai centrului universitar Cluj. În cadrul USAMV, am intrat în
asmosfera academică alături de cadre didactice și studenți, beneficiind de profesionalismul, ospitalitatea și
prietenia cu care am fost primiți. Mulțumiri d-lui prof. univ. dr. Daniel Dezmirean, Decan al Facultății de
Zootehnie și Biotehnologii, d-nei prof. univ. dr. Roxana Vidican, Decan al Facultății de Agricultură, d-lui
dr. ing. Florin Păcurar și tuturor celor care ne-au stat la dispoziție pentru a oferi elevilor noștri informații
și experiențe esențiale pentru orientarea în carieră. Evident că activitatea a continuat cu o excursie
memorabilă avînd ca obiective turistice Biblioteca Centrală, Grădina Botanică, UMF, FSEGA, salina
Turda.
 Activităţi literar-artistice, Ziua Culturii Naţionale şi a poetului Mihai Eminescu a fost celebrată la Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor. Elevii au păşit ,,Pe urmele creaţiei eminesciene”. Au fost prezentate o
serie de momente: evocarea vieţii poetului, recitarea unor creaţii eminesciene, audierea poeziilor
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eminesciene pe fond muzical,

mărturii despre Eminescu. Evenimentul a fost menit să sublinieze

perenitatea operei lui Eminescu şi faptul că, pe măsura ce timpul trece, poetul naţional este tot mai
îndrăgit, creaţia lui rămâne de actualitate, reprezentând un simbol al culturii româneşti.
 Săptămâna Județeană a Nonviolenței în mediul școlar - Campania R.E.S.P.E.C.T. - în perioada 28
ianuarie - 1 februarie 2019. Activitățile educative realizate sub deviza “Fii bun de căte ori este posibil.
Întotdeauna este posibil.” s-au axat pe dezvoltarea abilităților de soluționare pe cale pașnică a conflictelor,
pe învățarea unor lecții de omenie, civism, spirit pașnic, empatie, comunicare.
 Un grup de eleve de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, înscrise la Cercul de Protectia Mediului al
Clubului Copiilor din Vatra Dornei - Filiala Dorna Candrenilor, au participat la Concursul Internațional
de Protecția Mediului "Ia Si Green Bag" desfășurat la Palatul Copiilor Iași - premiul I secțiunea ”Eco
Design”, premiul II sectiunea ”proiecte de mediu”, premiul I sectiunea ”sacoșe eco”, premiul II secțiunea
”eco fashion animals”, premiul II secțiunea ”sacoșe eco”.
 Concursul Național Memorial ”Raul Surdoiu” Târgu Jiu, premiul I secțiunea ”costume populare eco”.
 Ansamblul folcloric al şcolii „Plai Bucovinean” - spectacole și festivaluri folclorice, emisiuni televizate.
 Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost promovat la nivel național prin intermediul unei emisiuni
consacrate de la TVR – Viața Satului. O echipă de reporteri s-a deplasat în școala și a realizat împreună
cu elevii un interviu pe tema învățământului agricol.
 Concursul Regional “Tradiții și Obiceiuri de Crăciun” - ediția I - Școala Gimnazială Dorna Arini/
10/12/2018, Premiul I cu ansamblul folcloric al şcolii „Plai Bucovinean”, Premiul II – Șezătoare; Premiul
II – Machetă.
 Organizarea concursului ”Olimpiada Satelor din România” la disciplina Matematică.
 Echipa Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a reprezentat România la Salonul Internațional de
Agricultură - Paris 2019. Elevii noștri au obținut rezultate foarte bune și s-au evidențiat contribuind la
buna imagine a țării pe plan european - ”Concours des jeunes européens au salon international de Paris !
Roumanie et Bulgarie bien sûr sont présents en force avec des produits locaux!”.
 Proiectul ”Agribusiness în școli”, susținut financiar de Fundația Româno-Americană și Implementat de
Junior Achievement România, a reunit în școala noastră peste 150 participanți, implicați activ în
identificarea unor soluții viabile de reanimare și reactivare a mediului rural. Copii frumoși, dascăli
devotați și invitați marcanți pentru comunitățile rurale ale bazinului Dornelor au demonstrat că inițiativa,
creativitatea, spiritul antreprenorial, respectul față de tradiții și valorile rurale, potențialul zonei și nu în
ultimul rând educația și bunul simț pot genera împreună soluții viabile și idei novatoare pentru
dezvoltarea rurală durabilă.
 Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor împreună cu Fundaţia World Vision România a organizat pe 14
martie 2019 o masă rotundă în cadrul programului „Liceele agricole – Hub-uri locale pentru dezvoltarea
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fermelor mici şi mijlocii”. La eveniment au participat reprezentanți ai Liceului Tehnologic

Dorna

Candrenilor, autorităților locale, fermierilor şi organizațiilor profesionale. Împreună am căutat noi soluții
pentru tinerii care își doresc să devină viitori specialiști în agricultură, valorificând astfel resursele
naturale variate oferite de spațiul rural al României.
 Participarea la Concursul național ”Made for Europe”, Suceava - 22 martie 2019 unde reprezentanții
școlii noastre au obținute premiul al II-lea și premiul I.
 La invitația Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj Napoca, elevii claselor a
XII-a au devenit studenți pentru o zi. Cursuri interactive, lucrări de laborator, parcul de mașini și utilaje
agricole, caravana ”Ecotic” de colectare selectivă a deșeurilor, sera floricolă, bilbioteca, sala de lectură,
grădina botanică, acvariul - au reprezentat obiective ale vizitei, demonstrând elevilor nivelul
învățământului universitar agricol, profesionalismul și implicarea cadrelor didactice și studenților.
 ERASMUS+ - KA1 - VET - NO. 2018-1-RO01-KA102-047487 - Agricol Programme at Florineve (01 to
19 April 2019) - Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, Romania. Setúbal, Portugal proiectul "Să înflorim
în Europa" - elevii noștri au făcut practică de specialitate în serele din Portugalia beneficind atât de o
experiență profesională inedită cât și de o deschidere culturală prin intermediul proiectelor educaționale
desfășurate cu acest prilej.
 Participarea cu stand expozițional la ”Târgul ofertelor educaționale” de la Suceava unde liceele din județ
au avut ocazia să se întâlnească cu un număr mare de elevi ai claselor terminale și părinți înteresați de
parcursul educațional al copiilor. La această întălnire am încercat să creștem interesul audienței față de
liceul nostru și domeniul agricol. Am oferit celor interesați broșura cu oferta educațională a liceului, am
viziona filmul de prezentare a liceului, filmul animat “Cum să-ți cucerești satul”, filmele documentare pe
meserii agricole, film animat “Agricultura în centrul vieții noastre” și toate informațiile necesare sugerând
mesajul că liceul nostru este un loc prietenos în care profesorii au grijă de elevi.
 Prof. Valentina Pîrvu, director al liceului nostru, a efectuat o vizită de documentare la licee agricole și
instituții agricole din Franța în cadrul unui proiect de parteneriat cu Fundația World Vision.
 Concursul National ”Made for Europe” - etapa națională 2019, 18-21 aprilie Cluj Napoca - concurs al
produselor finale realizate in cadrul proiectelor europene. Județul Suceava a participat la concurs cu 3
produse între care s-a aflat și cel al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, Mireasma muntelui - săpun
de casă , care a obținut premiul I.
 Pentru noi, cei care ne ocupăm de domeniul agriculturii, fiecare zi este o zi dedicată Pământului. Roadelor
pe care el ni le dăruieşte şi lecţiile pe care ni le predă în fiecare zi: să fim răbdători, să fim perseverenţi, să
ne bucurăm de fiecare lucru mărunt. Pe 22 aprilie, de Ziua Pământului, am sărbătorit, ne-am jucat cu toţii,
ne-am bucurat că putem să lucrăm zi de zi în natură şi am realizat, încă o dată, că suntem
#Mândrisăfimfermieri! Pentru că ne dorim o dezvoltare durabilă pentru planeta noastră, vrem să
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contribuim cu toţii activ la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă incluse în Agenda 2030, unele
dintre cele mai importante fiind legate de protejarea mediul înconjurător.
 9 Mai - o zi cu dublă semnificație: Ziua Europei și Ziua proclamării independenței României (9 mai
1877)! Ziua Europei - o Europă ce promovează ideea ”unității în diversitate”, în cadrul căreia sunt
prezente valorile și principiile statului democratic: solidaritate, toleranță, pluralism, nediscriminare,
justiție socială, diversitate culturală.
 Mini-companiile constituite de elevi ai claselor a IX-a B, a XI-a B și a XII-a A și-au prezentat produsele –
”o jucărie sănătoasă pentru copilul dvs., o lumânare parfumată pentru un moment romantic, un buchet
aromat de cătină cu miere sau alte produse/servicii surpriză”. Motivați și responsabili, elevii minicompaniilor JAR au expus în cadrul Târgului local din școala noastră rezultatul câtorva săptămâni de
muncă asiduă. Au produs, au promovat, au vândut : Garden Caring - amenajare spații verzi ; Cufărul
jucăriilor - jucării din lemn ; Jellysimo - jeleuri naturale ; Grădina Evei - ceaiuri naturale ; Adam,s Apple suc de mere ; Agro Natur – CătiMer ; Lumiere - Parfum cerat.
Au intrat în Finala națională Company of the Year, Junior Achievement Romania ”Cufărul jucăriilor” și
elevii din clasa a XI-a B. În urma jurizării din etapa finală desfășurată pe scena Ateneului Român, Liceul
Tehnologic Dorna Candrenilor a obținut Premiul pentru cel mai bun Plan financiar și 1000 dolari.
 ”Salvați copiii” - filiala Suceava a desfășurat prin intermediul voluntarilor săi Proiectul Fiecare Copil
Conteaza si “NOT FOR SALE – Say stop to human trafficking”.Voluntarii si elevii au identificat ce
înseamnă “trafic de persoane, exploatarea unei persoane, victimă, traficant de persoane”, ce ne face
vulnerabili, cum ne putem proteja și cum recunoaștem un traficant. Împreună am spus ”NU! traficului de
persoane”.
 Proiectul de Educație financiară desfășurat în școala noastră prin intermediul instituției CEC Bank în data
de 7 iunie 2019.
 Concurs National ”Vis de iarnă” Baia Mare -

Locul I; Concurs interjudețean ”Tradiție, Valoare sacră”

Ciocănești - 2 locuri II; Concurs Interjudețean ”Mărțișorul Ecologic” - Slatina, Olt - Locul I; Concurs
Internațional de meșteșuguri artistice ”Mâini de aur” Huedin - 1 loc I și 1 loc II; Festivalul Internațional
de folclor și meșteșuguri tradiționale ”Someș, Cântecele Tale !” -

Jibou, 3 locuri I ; Festivalul

Internațional ”Mugurelul” Dorohoi - Locul I; Festivalul Internațional ”Dorna, Plai de joc și cânt !” Vatra
Dornei - 2 locuri II, 3 locuri I.
E. Parteneriate
a) cu agenţi economici, în vederea desfăşurării stagiilor de instruire practică, a elaborării proiectelor de
specialitate în vederea susţinerii examenului de certificare a calificării profesionale, inserţiei socioprofesionale a absolvenţilor etc. (conform Harta parteneriatelor, anexa 2);
b) cu unităţi şcolare:
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-

College “Saint Austreberthe” – Montreuil sur Mer, Franţa, în cadrul programului Parrainage;

-

Colegiul Tehnic “Gh. Asachi” Oneşti, Bacău;

-

Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, Şcoala Gimnazială Panaci;

-

Şcoala Gimnazială “Pamfil Şeicaru” Orşova, Mehedinţi;

-

Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Maieru, Bistriţa-Năsăud;

-

Palatul Copiilor Suceava;

-

Centrul Şcolar Cîmpulung Moldovenesc etc.

c) alte organisme şi instituţii:
-

Agenţia de Mediu Suceava, Salvamont Vatra Dornei, Ocolul Silvic Dorna, Poliţia, Jandarmeria etc.

A fost implementat proiectul ERASMUS KA1”Flourishing in Europe”, în parteneriat cu Consultoria
Acolhinmento en Projectos du Mobilidade Internacional Portugalia, în cadrul căruia un grup de 16 elevi însoțiți
de 2 profesori au derulat un stagiu de instruire practică de trei săptămâni în Portugalia.
În cadrul proiectului ”Licee agricole, Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii”,
coordonat de World Vision România, în aprilie 2019 a avut loc o masă rotundă la Liceul Tehnologic Dorna
Candrenilor cu factorii decidenți pentru dezvoltarea spațiului rural având ca vector învățământul agricol.
Partenerii implicați au fost numeroși și valoroși: USAMV Cluj Napoca, Direcția Județeană Agricolă
Suceava, JA România-Junior Achievement, World Vision România, Agenția Zonei de Munte, administratori ai
pensiunilelor locale, Parcul Național Călimani,Ocolul Silvic Dorna Candrenilor, Fabricile de îmbuteliere a apei
minerale Coca Cola și Rio Bucovina, Muzeele din zonă, Biblioteca Comunală și Școlară, Meșteri populari din
comună, Centrul de educație ecologică Parcul Național Călimani, școli partenere, Biserica, Clubul Copiilor-Dorna
Candrenilor, Hotel Intus Vatra Dornei. Am reușit astfel să dinamizăm viața școlară și să ne atingem tintele vizate
într-un mod atractiv.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor și-a promovat imaginea și oferta educațională la nivel județean, dar
și pe plan național prin intermediul unei campanii organizate de Fundația Word Vision România.Sub genericulMândru să fiu fermier/ Să fii fermier este cool, s-a prezentat importanța învățământului agricol și a școlii noastre
prin intermediul unui film în care “actorii” au fost elevii școlii, profesori din școală, absolvenți ai școlii.
Campania a avut succes fiind promovată inclusiv la TVR și a contribuit la atragerea absolvenților de gimnaziu
către liceul nostru.
Pe parcursul semestrului al-II-lea în școala noastră s-a aflat o studentă voluntară din Canada oferind
elevilor nostri o șansa de a lua un prim contact cu diversitatea culturală a lumii.Pe timpul vacanței de vară
deschiderea spre noi orizonturi culturale s-a lărgit prin intermediul Proiectului Discover, derulată în perioada 5 31 august 2018, în cadrul școlii noastre de către asociația AIESEC Suceava. În cadrul acestui proiect, o serie de
studenți provenind din China și Turcia, au desfășurat activități nonformale de educație pentru elevii școlii.
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1.4.Priorități naționale
Conform Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României – 2030, accesul și participarea la
educație de calitate sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile. Educația nu este doar un
proces premergător intrării pe piața forței de muncă. Educația trebuie tratată ca un proces care pregătește
generațiile tinere pentru provocările viitorului și se derulează pe tot parcursul vieții, încurajând inovația,
meritocrația, gândirea critică constructivă, curiozitatea, conduita și emanciparea.
Strategia se adresează în principal următoarelor domenii:


accesul tuturor copiilor la educație timpurie,



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



creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe profesionale relevante, care
să faciliteze angajarea la locuri de muncă decente și



antreprenoriatul.

Prioritățile României pentru orizontul 2020 sunt :
a. Creşterea accesului la o educaţie incluzivă şi de calitate, inclusiv prin îmbunătăţirea confortului elevului
şi ancurriculumului bazat pe competenţe, implementarea pachetului social garantat, crearea cadrului
normativ pentru serviciile de educaţie timpurie.

b. Promovarea culturii antreprenoriale și a deprinderilor necesare în tot sistemul de educație prin
reînființarea și/sau modernizarea atelierelor școlare în învățământul profesional și tehnologic; organizarea
de concursuri antreprenoriale bazate pe proiecte cu aplicare practică în și între unitățile de învățământ;
încurajarea activităților de mentorat voluntar și a parteneriatelor cu mediul de afaceri pe plan local.
c. Modernizarea infrastructurii îndomeniul educației și formării profesionale conform standardelor UE
pentru întregul ciclu educațional, de la educația timpurie ante-preșcolară la studiile post-doctorale și
învățarea pe tot parcursul vieții pentru dobândirea de cunoștințe și deprinderi relevante pe piața muncii și
asigurarea egalității de șanse indiferent de statut social, sex, religie, etnie sau capacități psihomotorii,
îmbunătățirea coeficienților din formula de finanțare astfel încât să sprijine mai mult școlile
dezavantajate.
d. Stabilirea cadrului normativ pentru desfășurarea programelor de formare continuă și stimularea
participării la asemenea programe; înființarea centrelor comunitare de învățare permanentă de către
autoritățile locale; cointeresarea companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe.
e. Susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și extra-curriculare care să
asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-artistică, științifică, ecologică și educația prin
sport.
Pentru anul 2030, țintele naționale asumate sunt:
a. Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional;
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b. Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie oferită o mai mare libertate în
definirea priorităților de studiu, prin măsuri precum creșterea ponderii de materii opționale;
c. Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele necesare pentru promovarea
dezvoltării durabile, inclusiv prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile
omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non-violenței, aprecierea diversității culturale
și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă;
d. Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a principiilor şi noţiunilor despre o
societate durabilă pașnică și incluzivă, egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului,
despre valorile multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției „celuilalt”, despre
importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de violenţă în școli;
e. Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de predare-învățare la folosirea
tehnologiilor informaționale și creșterea calității actului educațional;
f.

Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special amenajate și dotate; pregătirea
personalului didactic bine calificat; elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin
dezvoltarea de parteneriate, incluziv cu mediul de afaceri;

g. Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea continuă pe tot parcursul vieții,
sporirea considerabilă a participării la sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii
României de media performanțelor din statele membre ale UE;
h. Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către autoritățile locale; continuarea
cointeresării companiilor în sprijinirea înrolării angajaților în asemenea programe;
i.

Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe relevante, inclusiv competențe
profesionale, care să faciliteze angajarea, crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul;

j.

Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor;

1.5.Priorităţi regionale şi locale
Planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învățământ profesional și tehnic are caracter
național și este realizată în raport cu obiectivele asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene.
Conform PLAI Suceava 2019-2025, obiectivul major al planificării strategice a IPT constă în creșterea
contribuției învățământului profesional și tehnic la tranziția rapidă și eficientă către o economie competitivă
bazată pe inovare și cunoaștere, participativă și inclusivă.
Învățământul profesional și tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educației: economic
și social. IPT nu se poate rezuma la satisfacerea cerințelor imediate ale unui loc de muncă, ci trebuie să asigure
pregătirea pentru dezvoltarea unei cariere de succes care presupune integrare socio-profesională inclusiv în plan
antreprenorial și/sau continuarea studiilor. IPT trebuie să asigure absolvenților șansa ocupării unui loc de muncă,
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văzută ca o etapă, imediată sau ulterioară, în procesul învățării pe parcursul înregii vieți, care include și învățarea
la locul de muncă în vederea adaptării la cerințele acestuia.
La nivelul județului Suceava, corelarea concluziilor desprinse din analizele destinate pieței muncii și
economiei județene, cu constatările din analiza ofertei curente a sistemului TVET, a condus la conturarea unor
priorități și acțiuni pentru dezvoltarea viitoare a formării profesionale prin instituțiile școlare:
1. Adaptarea rețelei școlare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele pieței muncii și a
opțiunilor elevilor.
2. Creșterea ponderii populației cu grad ridicat de calificare prin participarea la programe de formare
continuă.
3. Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială.
4. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calității în formare.
5. Dezvoltarea infrastructurii unităților școlare IPT în vederea asigurării calității în formare.
Din analiza ÎPT la nivelul judeţului Suceava, PLAI relevă următoarele concluzii şi implicaţii vizând
dezvoltarea:
a) Din analiza indicatorilor de context:
-

Măsuri adecvate vizand creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor, dezvoltarea competenţelor
antreprenoriale, creşterea adaptabilităţii forţei de muncă şi promovarea şanselor egale pentru
participare la piaţa muncii;

-

Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru planificarea
carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare, oportunităţi de angajare).

-

Creşterea atractivităţii ofertei şi calităţii programelor de formare profesională: conform proiecţiilor,
cca. 50 % din totalul locurilor de muncă din 2025 vor fi pentru calificări de nivel mediu.

-

Dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educaţiei şi lumea muncii, în special prin implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertei de educaţie şi formare profesională.

-

Asigurarea dobândirii şi recunoaşterii, prin învăţământul profesional, liceal, postliceal şi prin
formarea adulţilor, inclusiv pe cale non-formală sau informală, a competenţelor necesare integrării pe
piaţa muncii/continuării studiilor.

-

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie.

-

Dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică) şi a şcolii profesionale și
postliceale.

-

Susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi diversificarea
programelor în domeniu.
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-

Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului ÎPT pe termen lung trebuie să ţină cont de implicaţiile
severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel cu fenomenul de
îmbătranire demografică.

b) Din analiza indicatorilor de intrare:
-

Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului didactic din ÎPT trebuie să vizeze
competenţele metodice, actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi
schimbările organizaţionale din mediul economic, competenţe aferente noilor calificări cerute pe piaţa
muncii.

-

Necesitatea unor programe de reabilitare şi modernizare a infrastructurii, o planificare strategică a
intervenţiilor la nivel de judeţ şi regiune, aprobate de structurile parteneriale locale şi regionale.

-

Necesitatea unor programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de specialitate.

c) Din analiza indicatorilor de proces:
-

Antrenarea agenţilor economici în efortul de planificare pe termen lung în ÎPT.

-

Autorizarea de funcţionare provizorie şi acreditarea şcolilor IPT pentru noi calificări solicitate de
piaţa muncii.

-

Măsuri vizând creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu
privire la numărul de ore de consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o
decizie informată în alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire.

d) Din analiza indicatorilor de ieşire:
-

Măsuri de creştere a accesului la educaţie pentru elevii din grupele de vârstă 15-18, 19-23 şi cei
proveniţi din mediul rural.

-

Creşterea gradului de acoperire şi a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere pentru categoriile
expuse riscului.

-

Programe pentru diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar în special în mediul rural,
comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei, etc.

-

Programe pentru diminuarea şi prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educaţional.

-

Promovarea învățării centrate pe elev, urmărirea și încurajarea progresului individual.

-

Programe remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare, în special cei din categorii defavorizate.

e) Din analiza ofertei ÎPT:
-

Adaptarea ofertei la cerinţele pieţei muncii prin proiectarea adecvată a planurilor de şcolarizare pe
domenii/profile şi calificări în perspectiva 2025.

-

Acoperirea raţională a nevoilor de calificare în teritoriu.

-

Eliminarea unor paralelisme nejustificate în scopul lărgirii gamei de calificări pentru care poate opta
elevul în zonă.
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-

Utilizarea optimă a resurselor materiale şi umane cu impact în creşterea eficienţei şi calităţii
serviciilor.

-

O mai bună colaborarea a şcolilor IPT cu agenţii economici din domeniu în cadrul parteneriatelor.

PARTEA a 2-a - ANALIZA NEVOILOR

2.1. Analiza mediului extern

2.1.1. Date demografice
La 1 ianuarie 2019, populaţia judeţului Suceava era de 759889

locuitori, reprezentând 3,43% din

populaţia României şi 19,15% din populaţia regiunii Nord Est.

Romania
R. Nord-Est
Suceava

Populaţia rezidentă la 1 ianuarie 2019
2015
2016
2017
2018
22.312.887 22.273.309 22.236.154 22.213.553
3.924.858
3.934.389
3.942.507
3.958.248
743.744
746.237
749.020
755.094
Sursa: INS

2019
22.170586
3.968.040
759.889

Analiza datelor statistice evidenţiază o creştere a populaţiei judeţului în perioada 2015 – 2019, creștere cu
3,0 % față de -1,38% la nivel național și 2,19% la nivel regional.
În mediul rural se regăsesc 56,0% din totalul grupei de vârstă 0-49 ani, în timp ce pentru grupele de vârstă
50-59 ani se observă o scădere a ponderii în mediul rural (49,96%) față de urban (50,04%). Se constată de
asemenea un fenomen îngrijorător de emigrație, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, cu
tendință de accentuare.
Prognoza demografică pentru orizontul anului 2025 indică o reducere a populației județului Suceava cu
10,7 mii locuitori, față de anul 2005. Cea mai accentuată scădere se proiectează în grupa 0-14 ani, care va scădea
cu 18% (-24,6 mii persoane) până în 2025, în contrapondere cu creșterea numărului persoanelor în vârstă de peste
65 ani. În concluzie, populația județului suferă un proces de îmbătrânire accentuată.
-mii pers.2005

J. Suceava
0-14
15-64
65 şi peste

2010

2013

2015

2020

2015-2005
Nr.
%
731,0
736,3
739,9
741,7
702,0
695,0
+10,7
+1,5
144,4
137,4
135,7
132,7
118,0
112,0
-11,7
-8,1
484,1
496,3
503,4
505,2
477,0
470,0
+21,2
+4,3
102,5
102,6
100,8
103,8
108,0
113,0
+1,2
+1,3
Evoluţia populaţiei în perioada 2005-2025, pe grupe mari de varstă
(Sursa: PLAI Suceava)
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Prognoza populaţiei de varstă şcolară şi preşcolară în judeţul Suceava:
-mii persGrupe de varstă

2005

3-6 ani
7-10 ani
11-14 ani
15-18 ani
19-24 ani
Total 3-24 ani

36
36
39
49
65
225

2015

2025

2015-2005
Nr.
%
pers.
32
29
-4
-14,7
33
30
-3
-11,1
34
31
-5
-8,3
36
32
-13
-12,8
57
50
-8
-26,5
192
173
-33
-14,7
(Sursa: PLAI Suceava)

2025-2005
Nr.
%
pers.
-7
-19,4
-6
-16,7
-8
-20,5
-17
-34,7
-15
-23,1
-52
-23,1

Se estimează reduceri la nivel județean ale populației de vârstă școlară și preșcolară, cea mai mare scădere
înregistrând grupele 15-18 și 19-24 ani, acestea fiind și cele care încadrează grupul țintă pentru planificarea în
învățământul profesional și tehnic.
Efectele acestor evoluții se vor resimți direct în cadrul populației școlare, cu impact potențial asupra dezvoltării
economico-sociale a județului.
Pe de altă parte, în intervalul 2015-2025 se estimează o consolidare relativă a vârstei de mijloc (35-55
ani), active pe piața muncii, ccea ce va conduce la o nevoie crescândă de formare continuă pentru adulți.
Bazinul Dornelor, ca zonă rurală montană a judeţului Suceava, va urma trendul regional, dar scăderea
accentuată a populaţiei şcolare din segmentul 15-18 ani este compensată de evoluţia mai puţin nefavorabilă a
populaţiei din rural, comparativ cu regiunea şi cu ţara.
Concluzii şi implicaţii pentru ÎPT din Bazinul Dornelor (conforme implicaţiilor prezentate în PLAI
Suceava):
1. Reducerea naturală prognozată a populaţiei tinere, ce implică pericolul unui deficit de forţă de muncă
tanără calificată, nivelul scăzut al resurselor bugetare (mai ales în mediul rural) combinat cu lipsa de
experiență la nivelul consiliilor locale privind specificul finanțării unităților de învățământ, determină
necesitatea creşterii nivelului de calificare şi de motivare a tinerilor, planificarea ofertei educaţionale, de
informare, orientare şi consiliere, optimizarea alocării resurselor, colaborarea şcolilor în reţea.
2. Fenomenul de îmbătrânire demografică implică accentuarea nevoilor de personal calificat, nevoi
educaționale specifice.
3. Ponderea semnificativăa populației feminine influențează oferta de pregătire – calificări dorite de
populația feminină, programe de sprijin pentru participarea la educație.
4. Ponderea semnificativă a populaţiei rurale implică asigurarea accesului la educaţie în condiţii de
calitate şi varietate de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul diversificării şi creşterii
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competitivităţii economiei rurale, educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului cultural
specific şi resurselor naturale din mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu în mediul rural.
5. Diversitatea etnică necesită educație multiculturală, soluții pentru asigurarea accesului egal la educație și
a varietății opțiunilor, programe de sprijin pentru grupurile etnice dezavantajate.
6. Consolidarea relativă a populaţiei din grupa de varstă 35-55 ani, activă pe piaţa muncii, demonstrează o
creştere a nevoii de formare continuă, deci implicarea şcolii ca furnizor de programe de formare pentru
adulţi.
Indicatorii statistici preluaţi din “Fişa comunei” pentru aria de acoperire a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor
sunt prezentaţi în tabelul următor:
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Broşteni

Cârlibaba Coşna

Crucea

Suprafaţă
(ha)
Intravilan
(ha)
Extravilan
(ha)
Populaţie

42430

27148

18843

644

200

41786

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Dorna
Candreni
22129

Iacobeni

Panaci

Şaru Dornei

23816

Dorna
Arini
14704

10345

13754

18014

515

921

2192

1042

252

720,5

1630

26948

18328

22895

12514

21087

10093

13033,5

1630,32

6300

1874

1512

3482

3147

3200

2865

2324

4272

14756

Gospodării

2334

600

850

1031

1473

1295

892

984

1410

5987

Locuinţe

3200

664

670

1031

1473

1192

1188

1025

1698

6389

Grădiniţe

7

1

1

6

3

3

5

3

4

7

Şcoli

5

1

2

6

5

2

5

4

4

3+3

Sate

Cotârgaşi
Holda
Holdiţa
Frasin
Pietroasa
Dârmoxa

Cârlibaba
Câ. Nouă
Valea
Stânii
Ţibău
Iedu
Şesuri

Coşna
Podu
Coşnei
Teşna
Valea
Bancului
Româneşti

Crucea
Stupina
Gălbiori
Crişan
Şiriu
Băltăgeşti

D. Arini
Cozăneşti
Gheorghiţeni
Ortoaia
Rusca
Sunători

D. Candreni
Dealu
Floreni
P. Negri

Iacobeni
Stejărişu
Netuş
Noiştat
Movile

Panaci
Coverca
Păltiniş
Catrinari
Drăgoiasa
Glodu

Saru Dornei Roşu
Neagra Şaru Argestru
Gura Haiti Todireni
Sărişor
Sărişoru
Mare
Plaiu Şarului
Şaru
Bucovinei

31

Vatra
Dornei
3260,86

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
Tel 0230/575171; fax 0230/575171; e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

2.1.2. Profil economic
La nivelul principalilor indicatori economici (produs intern brut şi valoare adăugată brută), s-a
constatat o creștere a PIB/locuitor, în anul 2017 județul Suceava realizând 18,2% din PIB-ul regiunii Nord Est
și 2% din PIB-ul țării. Valoarea PIB/locuitor din județul Suceava a fost cu 43% mai mică decât media
națională. La creșterea PIB în anul 2018 față de 2017 au contribuit aproape toate ramurile economiei,
contribuții pozitive mai importante înregistrând:
-

industria + 1,0%

-

comerț cu ridicata și cu amănuntul; reparații autovehicule; hoteluri și restaurante + 0,70 %;

-

agricultura + 0,40%;

-

informații și comunicații + 0,40%;

Pe teritoriul judeţului Suceava, la finele anului 2018 existau operatori economici din agricultură,
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii:
- comerț cu ridicata și cu amănuntul, reparații autovehicule = 10.747 firme;
- agricultură = 3.205 firme;
- construcții = 3.097 firme;
- industria prelucrătoare = 2.876 firme;
- transport și depozitare = 2.755 firme;
- hoteluri și restaurante = 2.267 firme etc.
Numărul operatorilor economici din domeniul ”Agricultură, silvicultură și pescuit” este de 3205,
ocupând locul al doilea în ierarhia agenților economici în funcție de domeniul de activitate.
a) Industria. Ramurile industriale reprezentative din judeţul Suceava sunt:
- industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, a cărei dezvoltare este în strânsă corelaţie cu suprafaţa
mare a fondului forestier existent;
- industria alimentară, dezvoltată în corelaţie directă cu agricultura judeţului, se bazează pe prelucrarea
produselor animaliere (carne, lapte) şi a produselor vegetale;
- industria construcţiilor de maşini, reprezentată prin societăţi comerciale care produc maşini-unelte, scule,
rulmenţi etc.;
- industria uşoară, reprezentată prin unităţi de confecţii, tricotaje şi încălţăminte.
Pe teritoriul comunei Dorna Candrenilor şi zonele învecinate, activitatea economică a înregistrat un
modest progres în perioada curentă, după recesiunea unităţilor de prelucrare a lemnului şi industria extractivă.
Prezenţa multinaţionalelor Coca-Cola HBC, SC La Dorna SA, SC Bucovina Mineral Water SA, SC
Romanel SA şi a altor societăţi comerciale din categoria IMM determina capacitate de asborbţie satisfăcătoare
a forţei de muncă din zonă.
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Sectorul “Protecţia mediului” este foarte bine reprezentat prin Parcul Naţional Călimani, cu filială şi
pe teritoriul comunei noastre, precum şi a ONG Tăşuleasa Social, care deşi este localizată în judeţul Bistriţa
Năsăud, desfăşoară multiple activităţi de conştientizare privind protecţia mediului.
Extinderea turismului rural montan, instroducerea sistemului de subvenţionare masivă a agriculturii
montane, profesionalizarea micilor fermieri şi a antreprenorilor de agroturism a determinat creşterea numărului
pensiunilor turistice şi agroturistice. Chestionarele aplicate în teritoriu demonstrează interesul crescut atat al
copiilor cat si al părinţilor acestora pentru formarea iniţială şi continuă de specialitate.
Cel puţin 5 agenţi economici (cf. Harta parteneriatelor) demonstrează disponibilitate pentru angajarea
viitorilor absolvenţi ai calificărilor “Tehnician veterinar” și ”Tehnician în prelucrarea produselor de origine
animală”. Avand în vedere tendinţa ascendentă în evoluţia agriculturii și industriei alimentare europene/
naționale, considerăm că elevii noştri găsesc plasabilitate pe piaţa muncii.
b) Infrastructura
Comuna Dorna Candrenilor este străbătură de drumul european E576 şi de calea ferată ce leagă
Bucovina de Transilvania. Dispune de reaţea de drumuri comunale asfaltate, reţea de alimentare cu apă
curentă, reţea de canalizare şi staţie de epurare a apelor reziduale.
De asemenea, acoperirea reţelelor de telefonie mobilă şi internet, televiziune prin cablu este de cca
95%.
În comună există Dispensar uman, Dispensar veterinar, Casă de cultră, Cămin cultural, Clubul
pensionarilor, Post de Poliţie şi Jandarmerie, Bibliotecă comunală, stadion.
c) Agricultura
La 31 decembrie 2017, suprafaţa agricolă a judeţului însuma 16,4% din suprafaţa agricolă totală a
regiunii şi cca. 2,4% din suprafaţa agricolă a României (conf. INS, Anuarul statistic 2017).
O caracteristică deosebită a regiunii și a județului este relieful foarte variat și specificul montan, cu
potențial ridicat pentru creșterea animalelor, alternând cu suprafețe favorabile culturilor agricole. Pășunile și
fânețele ocupă o parte important din suprafața agricolă, creșterea bovinelor fiind o activitate tradițională a
locuitorilor județului.
Se are în vedere creșterea competitivității fermelor agricole și în special a fermelor familiale. La
nivelul județului s-au organizat loturi demonstrative pentru setorul vegetal și sectorul zootehnic. Pentru vacile
de lapte, s-au organizat centre demonstrative în ferme din zona montană și sub-montană, demonstrând
influența asupra producției și calității laptelui factori precum furajarea, rasa, respectarea tehnologiilor de
creștere și exploatare, respectarea condițiilor de igienă etc.
d) Turism
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Judeţul Suceava dispune de un potenţial turistic foarte ridicat, prin resursele naturale, patrimoniul
cultural şi arhitectural, staţiunile turistice renumite, dar şi de rezerve neexploatate suficient din cauza
infrastructurii şi dotării tehnice necorespunzătoare.
“Specificul judeţului oferă condiţii deosebite pentru turismul balnear, montan şi agroturism.
Agroturismul, beneficiază în mod deosebit de potenţialul gospodăriilor rurale, cu precădere în zona montană”.
(PLAI Suceava)
În structura numărului total al structurilor de primire turistică deschise în 2017, pensiunile
agroturistice au deținut cea mai mare pondere (36,8%). Județul Suceava deține locul 3 pe țară din punct de
vedere al unităților de primire turistică, după județele Constanța și Brașov.
Capacitatea de cazare turistică a crescut în 2017 față de 2016 cu 5,3%. Numărul sosirilor înregistrate
în județul Suceava a fost în 2017 cu 13,8% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent; numărul
turiștilor români a înregistrat o creștere de 15,9%, numărul turiștilor străini a înregistrat o creștere de 3,3%.
Pe zone turistice, cea mai mare durată medie a șederii s-a înregistrat în structurile turistice din
zona stațiunii balneare Vatra Dornei (8,1 zile), urmate de structurile din zona ”alte localități și trasee
turistice” (2,0 zile).
e) Zona montană şi dezvoltarea durabilă – aspecte specifice ruralului montan (Sursa: PLAI Suceava)
Zona montană acoperă o suprafaţă însemnată din teritoriul judeţului. Gospodăriile ţărăneşti care ocupă
zonele montane sunt localizate în grade diferite de dispersie teritorială. Dezvoltarea economică în spaţiul rural
montan, iar în zonele izolate chiar supravieţuirea civilizaţiei rurale, depind decisiv de dezvoltarea şi
valorificarea superioară a resursele oferite de agricultura montană şi a altor resurse specifice zonei, într-un
concept de pluriactivitate.
Conceptul de dezvoltare durabilă aplicat ruralului montan include modernizarea activităţilor agricole
în paralel cu conservarea bunelor practici în raport cu mediul, relansarea creşterii animalelor şi a
îndeletnicirilor tradiţionale, promovarea agriculturii şi a produselor ecologice, diversificarea activităţilor
economice în spaţiul rural fără afectarea patrimoniului natural, istoric şi cultural.
În ciuda unui randament mai scăzut al agriculturii montane în comparaţie cu câmpia, specificul
montan oferă un potenţial de excepţie pentru zootehnie şi în particular pentru dezvoltarea agriculturii
ecologice şi a agroturismului în spaţiul rural, condiţionat de valorificarea superioară a următoarelor
atuuri:
-

suprafeţele de păşuni şi fâneţe (păşuni 26,0%, fâneţe 21,3% din suprafaţa agricolă a judeţului),
favorabile creşterii animalelor – activitate tradiţională a locuitorilor din unele zone ale judeţului;

-

calitatea bună a mediului, conservarea unor practici agricole “blânde” – fără chimizare sau cu
chimizare redusă permit obţinerea unor produse ecologice cu valoare biologică ridicată;

-

peisaje naturale valoroase, rezervaţii naturale, patrimoniul istoric şi cultural bogat;
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-

facilităţile şi interesul în creştere pentru agroturism;

-

capitalul uman (bătrânii păstrători de tradiţie; tinerii – moştenitori ai zestrei tradiţionale şi deschişi
spre nou);

-

gastronomia specifică apreciată;

-

experienţa şi iniţiativele unor organizaţii active în domeniul turismului din judeţ.

Se constată o serie de probleme specifice mediului montan, din care:
-

degradarea terenurilor agricole montane, sălbăticirea pajiştilor şi a fâneţelor – riscă să devină
ireversibile: “fragilitatea muntelui”;

-

condiţii socio-economice precare; şomaj, combinat cu calitate redusă a ocupării (agricultură de
subzistenţă) cu tendinţă de agravare;

-

depopularea munţilor prin exodul tinerilor spre oraşe sau în afara ţării;

-

îmbătrânirea populaţiei;

-

imens potenţial economic nevalorificat / insuficient în raport cu potenţialul pieţei (în creştere)
pentru produse ecologice şi biologice, agroturism, etc.

În raport cu problematica analizată, principalele neajunsuri constatate în cadrul sistemului de
educaţie şi formare profesională sunt:
-

interesul general scăzut al tinerilor pentru formare profesională şi carieră în agricultură;

-

gradul redus de acoperire teritorială a ofertei de educaţie şi formare profesională (iniţială şi
continuă) în ruralul montan;

-

absenţa unei pregătiri generale privind economia ruralului montan – considerată a fi necesară încă
din gimnaziu (în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de curriculum la decizia
şcolii - CDŞ), atât ca bază de pregătire pre - vocaţională, cât şi din perspectiva celor care nu
continuă studiile şi rămân în gospodării;

-

baza materială deficitară a şcolilor din domeniu (fermă didactică, echipamente etc.);

-

formarea profesională a cadrelor didactice - marcată preponderent de cunoştinţe pentru agricultura
de câmp - deficitară şi neactualizată în privinţa competenţelor specifice agriculturii şi dezvoltării
durabile in zonele de munte.

Un răspuns adecvat la problematica dezvoltării ruralului montan, din perspectiva educaţiei şi formării
profesionale, implică nevoia unui program coerent de măsuri pe următoarele direcţii prioritare:


consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare strategică în
ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor reprezentative pentru ruralul montan;



introducerea în documentele de planificare strategică în ÎPT a unei secţiuni distincte pentru
problematica ruralului montan, având în vedere: planul locale de acţiune (PLAI); planurile de acţiune
(PAS) la nivelul şcolilor din ÎPT cu ofertă de formare în agricultură cu specific montan.
35

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
Tel 0230/575171; fax 0230/575171; e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com



iniţierea / dezvoltarea unor şcoli cu profil agromontan, cu arie de acţiune acoperitoare pentru
principalii masivi muntoşi, având în vedere: dezvoltarea bazei materiale: ferma didactică, ateliere
şcoală şi laboratoare – organizate şi dotate corespunzător, din perspectiva agriculturii montane, cu o
componentă de agroturism inclusă.



programe de formare continuă a cadrelor didactice de specialitate pentru adecvarea competenţelor
specifice agriculturii montane;



adaptarea conţinutului pregătirii prin curriculum în dezvoltare locală (CDL) în funcţie de specificul
local, la toate calificările din cadrul rutei de profesionalizare relevante pentru agricultura montană;



completarea / adaptarea pregătirii la nivel gimnazial din zonele montane având în vedere noţiunile
generale privind economia ruralului montan - în cadrul orelor de educaţie tehnologică / componenta de
CDŞ;



programe de orientare şi consiliere profesională adaptate grupurilor ţintă din ruralul montan (elevi şi
părinţi, tineri agricultori), în parteneriat între instituţiile de învăţământ, Direcţia Judeţeană pentru
Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă, autorităţi locale,
organizaţii neguvernamentale (ONG) cu activităţi de consultanţă şi instruire în agricultură etc.

Din analiza indicatorilor economici, în PLAI Suceava sunt relevate concluzii şi implicaţii pentru ÎPT:
-

noi oportunități și provocări pentru sistemul de educație și formare profesională, din perspective
contribuției la formarea resurselor umane necesare creșterii competitivității economice regionale;

-

formarea unor competențe adecvate pentru noile tehnologii, calitate, marketing, tehnici de
vânzare;

-

formarea continuă a profesorilor, în parteneriat cu întreprinderile;

-

reflectarea în planurile de şcolarizare a ponderii crescute a sectoarelor economice în dezvoltare, a
diversităţii activităţilor industriale şi nevoilor de dezvoltare a agriculturii;

-

identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea
regională;

-

adaptarea prin curriculum în dezvoltare locală;

-

asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale solide;

-

consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu competenţe specifice economiei de
piaţă (competenţe antreprenoriale, tehnici de vanzare, marketing etc.);

-

dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici;

-

dezvoltarea competențelor de mediu, ca parte din pregătirea tehnică generală;

-

implementarea programelor de informare, consiliere şi instruire adaptate grupurilor ţintă din
ruralul montan.
36

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
Tel 0230/575171; fax 0230/575171; e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

2.1.3. Piaţa muncii
La nivelul judeţului Suceava, populaţia activă a scăzut în anul 2017 cu 2,4 mii persoane faţă de anul
2016 și cu 27,8 mii persoane față de anul 2010, având cea mai mică valoare din perioada analizată. Populaţia
ocupată din anul 2017 a scăzut față de 2015 cu 0,3 mii persoane și are valoarea cea mai mică din perioada
analizată.
Ponderea populației ocupate în Agricultură a scăzut cu 12,2 mii persoane față de 2015 și cu 32 mii
persoane față de anul 2009, în timp ce pentru domeniile Comerț și Hoteluri/restaurante s-a menținut relativ
constantă.
Numărul mediu de salariaţi a crescut în perioada 2012-2016 și s-a redus în anul 2017 (cu 5751
persoane mai puțin față de anul 2016).
Evoluția numărului mediu al salariaților în domeniile de interes pentru unitatea noastră școlară este:
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La nivelul județului Suceava, rata șomajului a înregistrat în anul 2019 valori mai mici decât în anul
2018, plecând de la valoarea de 5,17% înregistrată în luna ianuarie 2019, ajungând în luna septembrie 2019 la
valoarea de 4,92%, cu 0,50 pp mai mică față de aceeași perioadă a anului precedent.
Din punct de vedere al distribuției șomerilor pe niveluri de instruire, din numărul total de 11.433
șomeri înregistrați la data de 30.09.2019, 64% sunt persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial și
profesional, 32% sunt persoane cu nivel de instruire liceal și postliceal și 4% sunt persoane cu nivel de
instruire universitar.
Anual, domeniile cu activitate sezonieră, cum este cel al construcţiilor sau agricultură şi silvicultură,
furnizează în sezonul rece şomeri pe piaţa muncii locale, determinând o creştere a ratei şomajului pentru
această perioadă a anului.
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În ofertele angajatorilor se menține o cerere crescută în ceea ce privește șoferii, urmată de meserii din
domeniul construcțiilor, comerț, turism și prelucrarea lemnului și un număr destul de mare de muncitori
necalificați.
Dezvoltarea turismului a dus la o creştere a locurilor de muncă în domeniu: bucătar, ospătar, barman,
recepţioner hotel/pensiune, lucrător în pensiunea agroturistică, cameristă, etc. Exploatarea energiei verzi
reprezintă un domeniu nou, în care va fi nevoie de forţă de muncă, instalarea panourilor solare, etc
Analizând structura şomerilor pe principalele ocupaţii rezultă că numărul cel mai mare de şomeri s-a
înregistrat pentru calificările: operator calculator, mecanic auto, tehnician mecanic, tehnician ecolog, tehnician
silvic ș.a. (sursa: PLAI Suceava)
Dacă la data de 30.09.2019 la nivelul județului Suceava sunt în plată AJOFM 461 absolvenți ai
promoției 2019, la nivelul unității noastre școlare monitorizarea absolvenților furnizează următoarele
informații:
MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR CLASEI a XII-a A
Promoția 2019

Calificarea: Tehnician în agroturism
Numele și
prenumele
APARASCHIVE
I D. ANDREIA1.
LOREDANA

Nr.
crt.

BERTESTEANU
2. V. COSMINA

Continuă
Șoma
studiile
j
Kinetoterapi e
UBB Cluj
Napoca
-

Angajat în
țară
-

Plecat în
străinătate
-

-

0749/952644

-

-

0756/414853

-

-

0752/379690

Lucrează în 0753/851555
ferma
familială
0751/547031

CANDREA I.
IOSIF
CANDREA I.
4. NICOLAE

Jandarmerie

-

SC
Moldcan
SRL
-

-

-

-

-

CARPEA R.
5. LUCIA
RAMONA
CHELSOI I.
6. AUREL ION

Postliceala
Sanitară
Satu Mare
-

-

-

-

-

-

-

Postlicela
Silvicultură
C-lung
Mold.
-

-

-

-

-

-

-

3.

7.

8.

CHIFORESCU
P. COSMIN

COCA S.
ALBERT
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Alte
situații

Nr. telefon

Lucrează în 0743/775952
ferma
familială
0747/194235

Lucrează în 0720/739381
ferma
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9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

IULIAN
COZAN A. ANA
- MARIA
DONISA
T.
MIREL
TODIREL
FLOREA
N.
DANIEL
CRISTIAN
IVAN
G.V.
ANDREI
CLAUDIU
JUNCU
D.
REBECA
MIHAELA
LĂCĂTUŞ
O.
MIRELA
DOINIŢA
MELINTE
I.
IONUŢ DANIEL
MIRON M. DAN
GABRIEL
MOLDOVAN
C.A. CLAUDIU
ALIN
MORARU
G.
GABRIEL
IULIAN
OMETIŢĂ
–
PUIU
V.
VIOREL ILIE
PILUG M. ALIN

PILUG
MARCELA
RUSU
22. MARIA
21.

23.

24.

25.

26.

familială
-

0724/245153

-

-

Ospătar

-

-

-

0746/637815

-

-

Muncitor
Coca Cola
HBC
Anglia

-

0747/634445

-

-

-

-

-

-

-

Germania

Lucrează în 0741/924930
ferma
familială
0743/854786

-

-

Ospătar

-

-

0757/294781

-

-

-

-

0751/172969

-

-

-

-

0727/040677

-

-

Șofer
comunitate
Muncitor
service
-

Austria

-

0756/319518

Student
Silvicultură
Suceava
-

-

-

-

-

0787/597539

-

-

-

-

-

-

Anglia

Lucrează în 0754/839571
ferma
familială
0753/610200

R. -

-

-

-

-

Austriacameristă
-

-

0751/489209

-

-

-

-

0756/191799

-

-

-

-

-

-

-

Camerista

-

Lucrează în 0754/852870
ferma
familială
Lucrează în 0747/319055
ferma
familială
07488/78556

V. Postliceala
Sanitară
Satu Mare
TARAN
V. USAMV
ALEXANDRA
Cluj
CRISTINA
TELEAGA
G. MIRABELA
PETRONELA
TODAȘCA
DIANA
VICTORIA
VACARIU
I. ANCUTA
FLORINELA
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LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
Tel 0230/575171; fax 0230/575171; e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

VLADAN D.I. 27. ANDREEA
IULIANA

-

-

Germania

-

0754/865954

MONITORIZAREA ABSOLVENȚILOR CLASEI a XII-a B
Promoția 2019
Calificarea: Tehnician în activități economice
Nr.
crt.
1.

Numele şi
prenumele
ALBU SIMONA
MARIA

2.

BOCA ANDREI
DUMITRU

3.

CANDREA
ANAMARIA

4.

CANDREA
ROZALICA

5.

CIRCO
DANIELA

6.

COZAN VLAD

7.

CHELSOIU
CODRIN

8.

DANEA
LAURENTIU

9.

FLOREA
PETRONELA

Continuă studiile

Angajat

Plecat în
străinătate

Alte
situaţii

Facultatea de Stiinte
Economice si Gestiunea
Afacerilor, Universitatea
Babes Bolyai, ClujNapoca. Specializarea,
Economia comerțului,
turismului și serviciilor
-

-

-

Scoala Postliceala
Sanitara ,,Tara de sus,
Vatra Dornei
-

-

Germania,
Grasbergsofer tractor
ferma
-

-

-

Universitatea Ștefan cel
Mare, Suceava, Facultatea
de Științe Economice și
Administrație
Publică,
specializarea Contabilitate
și Informatică de gestiune
-

-

-

-

Universitatea Nicolae
Titulescu, Facultatea de
Economie si
Administrarea Afacerilor,
Bucuresti.

-

GermaniaIlshofen,
ferma cai
-

Universitatea BabeșBolyai, Facultatea de
Științe Economice și

Lucreaza
în ferma
familială
-

Nr. telefon

0757966332

0755252631

0787745440

-

0752972230

Afacere de
familie

0752084945

0745183235
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Gestiunea Afacerilor,
Specializarea Economie
agroalimentară și de
mediu
10.

GINSCA
MARCELA

11.

IONITA
TRAIAN
MARIUS
IOVU IOAN
ALEXANDRU

12.

13.

LAJOSCH
LABIUC
CIPRIAN

14.

MITROFAN
ANCUTA
NACU AUREL
LUCA

15.

16.

NACU IONEL
MARIAN

17.

PATRASCANU
ANCA
PETRONELA

18.

PARDAU
ADRIAN
PINTILESCU
MARIAN

19.

20.

RADU ALIN

Ospătar
Poiana
Izvoarelor
-

-

-

USAMV, Cluj Napoca
Ingineria și
Managementul
Alimentatiei publice.
Scoala Populară de Arte
"Ion Irimescu" Suceava

SC
Antonianis
SRL
-

0749254683

Spania Zaragoza

0749856986

-

-

0743907342

-

-

0742794378

0740284787

Universitatea Tehnica din
Cluj-Napoca,Facultatea de
Autovehicule
Rutiere,Mecatronica
si
Mecanica,specialitatea
Autovehicule Rutiere
Universitatea de Știinte
Agricole si Medicina
Veterinara
Cluj,
Facultatea de Horticultura,
specializarea Silvicultura
Universitatea BabeșBolyai, Facultatea de
Psihologie și Științe ale
Educației, specializarea
Pedagogia Învățământului
Primar și Preșcolar
Universitatea de științe
agricole
și
medicină
veterinară Cluj, Facultatea
de
Agricultură,
specializarea
Montanologie
-

-

-

-

0741339291

-

-

-

0742532926

-

-

-

0756432956

-

In curs de
angajare

0753769315
0741149644

MecanicSC Dorna
Lactate
SA
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21.

RUSU ROXANA
ELENA

22.

UNGUREAN
MADALINA

Universitatea Alexandru
Ioan Cuza Iași,Facultatea
de Economie și
Administrarea
Afacerilor,specializarea
Administrație Publica
Universitatea de Stiințe
agricole și Medicină
veterinară Cluj, Facultatea
de Agricultură,
specializarea: Ingineria
mediului

-

-

-

0758468445

-

-

-

0720748583

Monitorizarea absolvenților promoției 2019
2%
18%
41%

Continuă studiile
Angajat în țară
Plecat în străinătate

39%

Șomer

Proiecţia cererii şi ofertei forţei de muncă pe termen mediu pentru judeţul Suceava, scenariul moderat
pentru 2020 prevede:
-

creşterea cererii de forţă de muncă în Servicii;

-

necesitatea calificării forţei de muncă din Agricultură (“în următorii ani agricultura va solicita mai
puţină forţă de muncă, dar mai calificată”).

Se constată tendința de scădere în ultimii ani a numărului și ponderii populației ocupate în industrie și
agricultură, în paralel cu creșterea în servicii și administrație.
Evoluția cererii de formare profesională pe domenii de pregătire ale învățământului profesional și
tehnic este estimată prin raportarea la distribuția cererii de forță de muncă în următoarea structură matriceală,
ca intersecție între structura pe grupe de ocupații și structura pe activități CAEN.
Pentru domeniul Agricultură, evoluția cererii de formare profesională a ținut cont de numărul de
salariați din acest sector economic (ponderea de 27% a nivelului 4 pentru continuarea studiilor în învățământul
superior este conform țintei asumate de România prin PNDR privind ponderea absolvenților de învățământ
terțiar în 2020).
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Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaționale să fie aproximativ 50%. În cadrul
ofertei educaționale a IPT aproximativ 60% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 40% pentru
calificări de nivel 3.
Concluzii din analiza pieței muncii:
a) din informațiile AMIGO la nivel regional:
-

tendința de scădere a populației active și mai ales a populației ocupate, cu disparități majore pe
sexe și medii rezidențiale;

-

tendința de scădere a ratei de activitate și mai ales a ratei de ocupare la nivel regional, cu
disparități majore pe sexe și medii rezidențiale;

-

menținerea ratei șomajului mai ridicată decât la nivel național (mai ridicată în mediul rural, mai
mare în cazul bărbaților, șomaj ridicat al tinerilor);

-

cu cât nivelul de educație este mai scăzut, riscul de șomaj crește și șansele de ocupare se reduc;

-

nivelul general de instruire al populației ocupate din regiune este mai scăzut decât media pe țară.

b) Din analiza indiatorilor BFM:
-

rata de ocupare mai redusă pentru populația feminină față de cea masculină;

-

rata șomajului în scădere.

c) Din analiza structurii populației ocupate civile:
-

tendința de scădere a ponderii și numărului populației ocupate în industrie și agricultură,
paralel cu creșterea în servicii și în administrație.

d) Din analiza comparativă pe ocupații a șomajului și locurilor de muncă vacante:
Învățământul profesional și liceal tehnologic: profilul dominant la nivel regional al cererii de forță de muncă
este cel mecanic, comerț, fabricarea produselor din lemn, industrie alimentară.
Domenii cu dinamica pozitivă și potențial mare de absorbție pe piața muncii: comerț, construcții,
turism și alimentație (locuri de muncă în creștere, șomaj în scădere, balanță pozitivă sau cu tendința de
echilibrare).
Implicaţii pentru ÎPT:


anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;



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



acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;



parteneriate active cu agenţii economici, AOFM, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la
integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanent a managementului școlar;



implicarea activă a şcolii ca furnizor de formare pentru adulţi;
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identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională iniţială prioritare pentru dezvoltarea
regională şi locală;



creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să conducă la dobandirea de către absolvenţi a
competenţelor profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de muncă;



pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol – creşterea nivelului de
calificare (competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea
primară a produselor agro-alimentare etc.);



identificarea unor priorități strategice sectoriale pentru agricultură și dezvoltare rurală;



diversificarea ofertei de calificare avand în vedere agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie
şi dezvoltarea serviciilor;



implicarea în programe de formare continuă pe două componente: formarea competențelor
necesare unei agriculturi competitive; reconversia excedentului de forță de muncă din agricultură
spre alte activități;



asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;



prevenirea abandonului şcolar pentru elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate economic şi
social.

2.1.4. Învăţămantul profesional şi tehnic
Țintele strategice pentru anul 2020 adoptate în cadru ET 2020 sunt:
a) până în 2020, în medie cel puțin 15% dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a
lungul vieții;
b) până în 2020 procentul persoanelor cu vârsta de 15 ani cu competențe scăzute de citire, matematică și
științe exacte ar trebui să fie mai mic cu 15%;
c) până în 2020 proporția persoanelor de 30-34 ani care au absolvit învățământul terțiar ar trebui să fie de
cel puțin 40%;
d) până în 2020 proporția părăsirii timpurii a școlii din sistemel de educație și formare ar trebui să fie sub
10%;
e) până în 2020 cel puțin 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 4 ani și vârsta pentru înscrierea
obligatorie la școala primară, ar trebui să beneficieze de educație preșcolară;
f) până în 2020 proporția de absolvenți angajați cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani, care au finalizat
sistemul de educație și de formare profesională cu cel mult 3 ani înaintea anului de referință ar trebui
să fie de cel puțin 82%, comparativ cu 76,5% în 2010;
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Pentru perioada 2014-2020, Strategia educației și formării profesionale din România are următoarele obiective
strategice și direcții de acțiune:
OS1: Îmbunătățirea relevanței sistemelor de formare profesională pentru piața muncii
Ținta strategică: creșterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani, necuprinși în educație și
formare, cu nivel de educație ISCED 3 și 4, la 63% până în 2020 față de 57,2% în 2014.
Direcții de acțiune asumate de unitatea de învățământ:
- dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competențelor solicitate pe piața muncii, definirea profilurilor
profesionale în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor, în concordanță cu abilitățile și cunoștințele relevante
pentru nevoile peței forței de muncă și adaptarea programelor de învățământ la nevoile și tendințele pieței
muncii;
- monitorizarea inserției profesionale a absolvenților;
- îmbunătățirea învățării la locul de muncă în formarea profesională;
- creșterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
OS2: Creșterea participării și facilitarea accesului la programele de formare profesională
Ținta strategică:
- creșterea ponderii elevilor cuprinși în învățământul liceal tehnologic și în învățământul professional la 60%
în 2020 față de 49,8% în 2014;
- creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020 față de
1,5% în 2014.
Direcții de acțiune asumate de unitatea de învățământ:
- dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învățării dobândite în
context nonformal și informal;
- îmbunătățirea orientării profesionale și a consilierii în carieră;
- facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru tineri, cu
accent pe cei din grupuri vulnerabile.
OS3: Îmbunătățirea calității formării profesionale
Ținta strategică:
- reducerea ratei abandonului școlar la învățământul liceal tehnologic și la învățământul professional la 2% în
2020 de la 4,2% în 2014;
- creșterea ponderii absolvenților învățământului liceal tehnologic reușiți la examenul de bacalaureat la 60% în
2020 de la 45% în 2014;
- creșterea ratei de participare a adulților la programe de învățare pe tot parcursul vieții la 10% în 2020 de la
1,5% în 2014.
Direcții de acțiune asumate de unitatea de învățământ:
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- îmbunătățirea competențelor persoanelor cu atribuții în furnizarea programelor de formare profesională din
formarea profesională iniâială în

formarea profesională continuă și în evaluarea rezultatelor învățării

dobândite în context formal, nonformal și informal;
- îmbunătățirea infrastructurii formării profesionale inițiale și continue;
- promovarea excelenței în educație și formare profesională.
OS4: Dezvoltarea inovării și cooperării naționale și internaționale în domeniul formării profesionale
Ținta strategică:
- creșterea numărului total de elevi implicați în programe de inovare și dezvoltare a spiritului antreprenorial la
50.000 în 2020 față de 40.000 în 2014;
- creșterea numărului total de elevi implicați în programe de mobilitate internațională la 4.600 în 2020 de la
2.800 în 2014.
Direcții de acțiune asumate de unitatea de învățământ:
- dezvoltarea competențelor privind inovarea, creativitatea și spiritul antreprenorial în cadrul programelor de
formare profesională;
- dezvoltarea mobilității internaționale în formarea profesională;
- extinderea învățării mutuale și a schimbului de bune practici în vederea asigurării premiselor pentru
participarea la o piață a muncii europene incluzive.
Din datele prezentate în PLAI rezultă că în anul şcolar 2018-2019 populaţia şcolarizată reprezintă
87,77% % faţă de cea şcolarizată în anul şcolar 2010-2011. Se constată:
- populaţia şcolarizată în preşcolar înregistrează o scădere semnificativă (20,64%) comparativ cu anul şcolar
2010-2011;
- populaţia şcolarizată în primar a crescut cu 7,53% şi cea din gimnaziu a scăzut cu 19,59%;
- la nivel liceal populaţia şcolară a scăzut cu 28,59%, iar la învăţământul profesional a început să crească, ca
urmare a existenței şcolii profesionale de 2 ani, după clasa a IX – a liceu și a școlii profesionale de 3 ani, după
clasa a VIII-a;
- învăţământul postliceal, înregistrează o creştere accentuată (de 1,44 ori) faţă de anul şcolar 2010-2011, ca
urmare a scăderii promovabilităţii la examenul de bacalaureat, absolvenţii de liceu putând urma această formă
de şcolarizare, fără diplomă de bacalaureat;
- pe total, se constată o scădere de 12,23 % a populaţiei şcolare faţă de anul şcolar 2010-2011.
Evoluţia populaţiei şcolarizate în intervalul 2010-2018:
Nivel
educaţie

de

2010/

2011/

2012/

2013/

2014/

2015/

2016/

2017

2018

Evoluţie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

/2018

/2019

%
2019/2010
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Preşcolar

25444

24693

20868

20814

20924

19947

19687

19763

20193

79,36

Primar

32624

32030

35625

35743

35580

34465

34010

35159

35083

107,53

Gimnazial

34153

33082

33086

32654

31976

30592

29738

27462

27157

79,51

Liceal

34217

35791

31852

30328

28186

26538

25994

25744

25122

73,41

Profesional

1929

438

1424

1820

2882

3302

3624

3967

4054

210,16

1877

2411

2980

3483

3561

3434

3063

2729

2717

144,75

130244

128445

125835

131793

123109

118278

116116

114823

114326

87,77

și dual
Postliceal/
maiştri
TOTAL

La nivelul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, această evoluție este reprezentată astfel:
2010/

2011/

2012/

2013/

2014/

2015/

2016/

2017/

2018/

Evoluţie

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%

Preşcolar

83

77

75

86

95

91

74

86

95

110,46

Primar

138

118

128

115

116

122

119

142

153

107,74

Gimnazial

148

156

163

146

146

113

114

103

96

93,20

Liceal

293

268

261

230

190

160

168

163

169

103,68

29

58

75

71

70

98,59

576

544

550

565

583

103,18

Nivel

de

educaţie

Profesional
TOTAL

662

619

627

577

Evoluţia populaţiei şcolare - Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor
350
300
250
Preşcolar

200

Primar

150

Gimnazial

100

Liceal

50

Profesional

0
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Se constată tendința de scădere/ menținere a populației școlarizate, ca urmare a scăderii natalității și a migrației
în țările europene.
Numărul de elevi ce revin unui cadru didactic
Din analiza evoluţiei acestui indicator la nivelul judeţului Suceava în perioada analizată, se deduce o
scădere a numărului de elevi raportat la numărul de norme didactice la învăţămantul gimnazial (de la 12 la 11)
şi o scădere a numărului de elevi raportat la numărul de norme didactice la învăţămantul secundar (de la 18 la
14).
Resurse umane
La nivelul judeţului, ponderea cea mai ridicată o are personalul didactic calificat (98,72% la liceu și
94,1% la învățământul profesional), personalul necalificat deţinand o pondere nesemnificativă, ceea ce asigură
premisele desfăşurării unui învăţământ profesional şi tehnic de calitate.
Se impune anticiparea evoluției personalului didactic și adoptarea unor măsuri eficiente în perspectiva
efectelor combinate ale reducerii populației școlare și restructurării planurilor de școlarizare din IPT pentru
adaptarea la nevoile de calificare de pe piața muncii. Măsurile privind dezvoltarea profesională a personalului
didactic din IPT trebuie să vizeze atât competențele metodice cât și actualizarea competențelor de specialitate,
cu accent pe noile tehnologii și schimbările organizaționale din mediul economic.
Resurse materiale și condiții de învățare:
La nivelul județului Suceava, starea generală a infrastructurii necesită intervenții majore de reabiliare
sau modernizare. La nivelul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, în anul 2016 s-au finalizat și recepționat
trei corpuri de clădire noi, dotate la standarde europene (Grădinița cu Program Prelungit Dorna Candrenilor,
Școala Gimnazială Poiana Negri, Internatul și cantina școlară a liceului). Pentru reabilitarea corpului principal
al clădirii liceului (clădire de patrimoniu), a fost depus în anul 2018 proiect de finanțare AFIR, aflat în etapa de
reevaluare a punctajului.
Din luna iulie 2019, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este singura unitate de învățământ din
județul Suceava înscrisă pe lista celor 58 licee preponderent agricole din România, pentru care MADR
finanțează investiții în dotări și bază materială, în vederea susținerii și dezvoltării învățământului preuniversitar
agricol. În acest sens, la solicitarea MADR, în luna septembrie 2019 a fost depus Planul de finanțare pentru
achiziția de utilaje agricole moderne, dotarea unui cabinet de agrotehnică, a unui la laborator de agroturism și
construcția unui complex didactic alcătuit din fermă didactică + bază de practică pentru meserii agricole,
proiect a cărui valoare depășește 7 mil. lei.
În luna mai 2018 a fost achiziționată o rețea de 25 calculatoare, cu sistem de operare modern și acces
nelimitat la internet, astfel încât inventarul PC a dispoziția elevilor a crescut la 60 bc.
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Oferta ÎPT din judeţul Suceava
Scăderea generală a populaţiei şcolare s-a reflectat în scăderea la nivel judeţean a elevilor înscrişi în
clasa a IX-a liceu şi implicit la liceul tehnologic. Învățământul profesional și tehnic are o pondere în creștere
de la 51,75% din anul școlar 2011-2012 la 57,81% în anul școlar 2019-2020 (din totalul elevilor înscriși în
clasa a IX-a).
Ca pondere a profilului din totalul liceului tehnologic, se constată o scădere a profilului tehnic cu 58,96% în
anul școlar 2019-2020 față de 2013-2014, ca urmare a opțiunii elevilor pentru școala profesională de 3 ani
pentru calificări din profilul tehnic.
Nr. elevi/profiluri – clasa a IX-a Liceu tehnologic

Nr. elevi/profiluri – clasa a IX-a Liceu tehnologic

la nivelul judeţului Suceava (sursa: PLAI Sv)

Dorna Candrenilor

An şcolar

Tehnic

Servicii

RNPM

An şcolar

Tehnic

Sevicii

RNPM

2010-2011

1942

1247

813

2010-2011

25

30

21

2011-2012

2119

1462

921

2011-2012

22

17

23

2012-2013

1585

1227

724

2012-2013

19

19

15

2013-2014

1664

1270

625

2013-2014

15

16

22

2014-2015

922

1031

562

2014-2015

-

17

16

2015-2016

938

1105

658

2015-2016

-

23

17

2016-2017

819

1160

566

2016-2017

19

18

26

2017-2018

757

1049

478

2017-2018

26

17

19

2018-2019

836

1080

533

2018-2019

31

22

19

2019-2020

683

1039

466

2019-2020

25

15

28

Pondere %

Pondere %

2010-2011

48,53

31,16

20,32

2010-2011

32,90

39,48

27,64

2011-2012

47,07

32,48

20,46

2011-2012

35,48

27,42

24,20

2012-2013

44,83

34,70

20,48

2012-2013

35,19

35,19

27,78

2013-2014

46,76

35,69

17,57

2013-2014

28,31

30,19

41,51

2014-2015

36,66

41,00

22,34

2014-2015

-

51,52

48,48

2015-2016

34,73

40,91

24,36

2015-2016

-

57,50

42,50

2016-2017

32,18

45,58

22,24

2016-2017

30,15

28,57

41,28

2017-2018

33,14

45,93

20,93

2017-2018

41,93

27,42

30,65

2018-2019

34,13

44,09

21,78

2018-2019

43,05

30,55

26,4

2019-2020

31,21

47,48

21,31

2019-2020

36,76

22,05

41,19
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Concluzii şi implicaţii pentru ÎPT, conform PLAI Suceava:


creșterea șanselor de ocupare a absolvenților, dezvoltarea competențelor antreprenoriale, creșterea
adaptabilității forței de muncă și promovarea șanselor egale pentru participarea la piața muncii;



dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere profesională, informații de bază pentru planificarea
carierei;



creșterea atractivității ofertei și calității programelor de formare profesională (conform proiecțiilor,
cca 50% din totalul locurilor de muncă din 2025 vor fi pentru calificări de nivel mediu);



dezvoltarea parteneriatelor între sectorul educației și lumea muncii, în special prin implicarea
partenerilor sociali în planificarea ofertei de educație și formare profesională;



dezvoltarea învățământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a școlii profesionale și postliceale;



susținerea și dezvoltarea învățării pe tot parcursul vieții;



planificarea ofertei educaționale având în vedere implicațiile severe ale scăderii demografice,
îndeosebi a populației școlare, în paralel cu fenomenul de îmbătrânire demografică;



prevenirea abandonului și oferte de formare pentru adulți;



optimizarea gestionării resurselor;



dezvoltarea profesională a personalului didactic din IPT: competențe metodice, actualizarea
competențelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii și schimbările organizaționale din mediul
economic, competențe aferente noilor calificări cerute pe piața muncii;



dezvoltarea infrastructurii și dotărilor; dotarea cu echipamenete didactice pentru pregătirea de
specialitate;



autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea școlilor IPT pentru noi calificări solicitate
pe piața muncii;



creșterea accesului la educație pentru elevii din grupa de vârstă 15 – 18 și cei proveniți din
mediul rural;



diminuarea și prevenirea abandonului școlar în special în mediul rural, zonele afectate de migrarea
populației etc.;



asigurarea accesului la educație (rural, categorii dezavantajate), servicii de orientare și consiliere;



diminuarea și prevenirea părăsirii timpurii a sistemului educațional;



promovarea învățării centrate pe elev, urmărirea și încurajarea progresului individual;



programe remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare;



implicarea școlilor IPT pentru reducerea diferențelor privind rata de participare la educația pe tot
parcursul vieții, dintre România și UE;
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oferta educațională edaptată cererii de pe piața muncii, prin proiectarea adecvată a planurilor de
școlarizare pe domenii/ profile și calificări în perspectiva 2025;



o mai bună colaborare a școlilor IPT cu operatorii economici din domeniu, în cadrul parteneriatelor.

Concluzii și recomandări CLDPS și ISJ Suceava:
a. Adaptarea ofertei de formare la cerințele pieței muncii, contribuind la scăderea ratei șomajului în
rândul tinerilor absolvenți.
b. Creșterea populației cu nivel ridicat de educație prin programe de formare continuă.
c. Asigurarea egalității de șanse în formarea inițială și reducerea ratei abandonului la învățământul liceal
și profesional până la 1,5% în 2025.
d. Dezvoltarea resurselor umane din sistemul IPT în vederea asigurării calității în formare.
e. Dezvoltarea infrastructurii unităților școlare IPT în vederea asigurării calității în formare.
f.

Dezvoltarea învățământului rural și a diversificării ofertei de formare.

g. O mai bună orientare și consiliere școlară și profesională din clasele de gimnaziu și cointeresarea
partenerilor sociali pentru acordarea de burse pentru a sprijini și motiva elevii.
h. Încurajarea partenerilor sociali și cointeresarea în participarea la programele de formare, informarea și
demonstrarea eficienței sistemului de calificare bazat pe competențe pentru asigurarea calității și
eficienței activităților.
Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor a
efectuat în perioada mai – iunie 2019 un studiu al ”pieței educaționale” din bazinul Dornelor și proximitatea
județului Bistrița – Năsăud, ce a stat la baza fundamentării proiectului planului de școlarizare pentru anul
școlar 2021 – 2021:
INTERPETARE CHESTIONAR -ELEVI
Chestionarul s-a adresat elevilor din clasele gimnaziale terminale, respectiv clasele a VII-a şi a VIII-a
din cadrul Şcolilor gimnaziale din bazinul Dornelor şi Valea Bârgăului (Bitriţa -Năsăud). La acest chestionar
au răspuns un număr de 100 de elevi.
În urma interpretării chestionarului au rezultat următoarele:
La întrebarea „Aveţi informaţii despre Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor?” 85% dintre elevi au răspuns că
au informaţii despre Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.
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Dintre cei care au răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus, 65% au aflat despre Liceul Tehnologic

2.

Dorna Candrenilor de la profesorii şi diriginţii din şcoala unde învaţă, 20% au aflat de la alte persoane, 10%
de pe internet (facebook, pagina web a liceului) şi 5% din mass-media (ziare, radio, TV).
3. La întrebarea „Aţi întâlnit elevi de la liceul nostru aflaţi în stagiul de pregătire practică la agenţii
economici”, 33% au răspuns afirmativ.
La

4.

întrebarea

„Aţi

participat,

ca

invitat,

la

diferite

activităţi

extraşcolare

(culturale,

profesionale,sportive, artistice) organizate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor?”, 89% dintre persoanele
chestionate au răspuns afirmativ.
La întrebarea „Aţi luat în calcul opţiunea să urmaţi cursurile liceale/profesionale la Liceul Tehnologic

5.

Dorna Candrenilor?”, 86% au răspuns afirmativ, 5% au răspuns negativ iar 9 % au răspuns nu ştiu/nu răspund.
Din cei 89% din elevi care au au răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus şi au acordat punctaje a

6.

rezultat următoarea ierarhie a calificărilor:
Pentru liceu


Tehnician veterinar – 195 puncte;



Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală – 186 puncte;



Tehnician în activităţi economice – 123 puncte;



Tehnician în agroturism – 105 puncte.

Pentru Şcoala Profesională


Comerciant –vânzător – 107 puncte;



Mecanic auto – 91 puncte;



Lucrător în agroturism – 83 puncte.

7. Dintre elevii care au altă opţiune decât Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, aceştia au menţionat un alt
traseu de continuare a studiilor, cum ar fi: licee teoretice şi licee vocaţionale.
8.

Dintre elevii chestionaţi, 80% au domiciliul în mediul rural iar 20% în mediul urban, 64% sunt
elevi de clasa a VII-a iar 36% elevi de clasa a VIII-a.
INTERPETARE CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
Chestionarul s-a adresat părinţilor elevilor din clasele gimnaziale terminale, respectiv clasele a VII-a şi

a VIII-a din cadrul Şcolilor gimnaziale din bazinul Dornelor şi ValeaBârgăului (Bitriţa -Năsăud). La acest
chestionar au răspuns un număr de 100 de persoane.
În urma interpretării chestionarului au rezultat următoarele:
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La întrebarea „Aveţi informaţii despre Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor?” 80% dintre părinţi au

1.

răspuns că au informaţii despre Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.
Dintre cei care au răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus, 60% au aflat despre Liceul Tehnologic

2.

Dorna Candrenilor de la profesorii şi diriginţii din şcoala unde învaţă copiii lor, 20% au aflat de la alte
persoane, 10% de pe internet (facebook, pagina web a liceului) şi 10% din mass-media (ziare, radio, TV).
3. La întrebarea „Aţi întâlnit elevi de la liceul nostru aflaţi în stagiul de pregătire practică la agenţii
economici”, 20% au răspuns afirmativ.
4. La întrebarea „Aţi participat, ca invitat, la diferite activităţi extraşcolare (culturale, profesionale,sportive,
artistice) organizate la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor?”, 72% dintre persoanele chestionate au
răspuns afirmativ.
La întrebarea „Aţi luat în calcul opţiunea ca, copilul dumneavoastră să urmeze cursurile

5.

liceale/profesionale la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor?”, 83% au răspuns afirmativ, 5% au răspuns
negativ iar 12% au răspuns nu ştiu/nu răspund.
Din cei 83% din părinţii care au au răspuns afirmativ la întrebarea de mai sus, şi au acordat punctaje a

6.

rezultat următoarea ierarhie a calificărilor:
Pentru liceu


Tehnician veterinar – 165 puncte;



Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală – 136 puncte;



Tehnician în activităţi economice – 131 puncte;



Tehnician în agroturism – 101 puncte.

Pentru Şcoala Profesională


Comerciant –vânzător – 112 puncte;



Mecanic auto – 98 puncte;



Lucrător în agroturism – 87 puncte.

7. Dintre părinţii care au altă opţiune decât Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor au menţionat un alt traseu
de continuare a studiilor pentru copilul lor, cum ar fi: licee teoretice şi licee vocaţionale.
8. Dintre persoanele chestionate, 76% au domiciliul în mediul rural iar 24% în mediul urban,
65% sunt părinţi ai unui elev de clasa a VII-a iar 35% părinţi ai elevilor de clasa a VIII-a. În ceea ce
priveşte categoria profesională, 67% sunt fermier/agricultor în ferma proprie, 24% sunt angajaţi cu
studii medii/fără studii, 6% sunt angajaţi cu studii superioare şi numai 3% sunt fără ocupaţie.
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2.2. Analiza mediului intern
Analiza mediului intern şi autoevaluarea şcolii, respectiv a activităţii desfăşurate se întemeiază pe
informaţii şi date statistice provenind din:


raportul de activitate semestrial/anual al fiecărei catedre/comisii metodice şi a colectivelor de lucru pe
domenii;



raportul şi fişa de autoevaluare/evaluare a activităţii fiecărui cadru didactic/didactic auxiliar;



monitorizarea implementării planului managerial şi a planurilor operaţionale de activitate a comisiilor,
catedrelor, colectivelor de lucru, compartimentelor;



raportul semestrial/anual privind starea şi calitatea învăţămantului din comuna Dorna Candrenilor;



rapoartele semestriale/anuale ale Consiliului clasei, Comisiei diriginţilor, Comitetelor de părinţi ş.a.;



RAEI – raport de autoevaluare internă privind calitatea educaţiei şi instruirii;



date statistice privind numărul şi structura elevilor, respectiv a personalului şcolii;



date privind baza materială şi dotarea şcolii;



informaţii financiar-contabile privind execuţia bugetară;



monitorizarea absolvenţilor;



chestionare aplicate elevilor, părinţilor, comunităţii locale, partenerilor economici şi sociali;



concluzii ale întalnirilor de lucru ale Consiliului de administraţie, comisiilor metodice, CEAC ş.a.



alte informaţii şi date statistice.

2.2.1. Predarea şi învăţarea
Puncte tari
o

o

o

Puncte slabe

s-a realizat identificarea stilurilor de învăţare pentru

pentru elevii performanţi şi mai puţin pentru elevii cu

adapteze demersul didactic la nevoile elevilor;

deficienţe în învăţare;

s-au stabilit programe remediale, în urma aplicării

o

dominanţa evaluării sumative în defavoarea celei

evaluării iniţiale, pentru recuperarea cunoştinţelor de

formative, cauzate de supraîncărcarea programei

bază la toate disciplinele;

şcolare la unele discipline şi de ritmul lent de învăţare

100% dintre elevi primesc feed-back asupra propriului

al unor elevi;
o

100%

dintre

promovarea

profesori
egalităţii

aplică

şanselor

măsuri
şi

pentru

împiedicarea

99% dintre profesori stabilesc cu elevii relaţii de lucru

motivaţie scăzută a elevilor pentru învăţare, îndeosebi
la nivelul de învăţămant liceal;

o

discriminării;
o

elaborarea planurilor individule de învăţare îndeosebi

toţi elevii şcolii, astfel încat profesorii pot să-şi

progres;
o

o

rigiditatea

unor

programe

şcolare

diminuează

posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor;
o

număr mic de manuale de specialitate la clasele a XI-a
şi a XII-a;

eficiente;
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o
o
o

85% dintre profesori integrează în lecţii resursele

o

materiale şi informaţionale existente în şcoală;

pregătire suplimentară, cauzată de ponderea ridicată a

80% dintre cadrele didactice folosesc metode de

elevilor navetişti: 45,31% ;

predare-învăţare centrate pe elev;

o

nivelul de trai foarte scăzut a 34 dintre elevi;

100% dintre cadrele didactice sunt preocupate de

o

diminuarea nivelului de pregătire a unor elevi, ca

formarea

continuă,

de

propria

dezvoltare

şi

urmare a lipsei de supraveghere şi control din partea

perfecţionare prin înscrierea la grade didactice,

părinţilor plecaţi în străinătate (13%);
o

participarea la cursuri de formare etc.;
o

dificultatea realizării eficiente a tuturor programelor de

100 dintre elevi au promovat examenul de certificare a

50% dintre profesori utilizează fişa de progres ca
instrument de monitorizare a evoluţiei elevului;

calificării profesionale;
o

55% dintre elevi acordă calificativul “excelent” pentru
gradul de implicare a cadrelor didactice în procesul de
predare-învăţare, iar 45% acordă calificativul “foarte
bine” şi “bine”;

o

90% dintre elevi apreciază cu “excelent” şi “foarte
bine”

atitudinea,

comportamentul

şi

implicarea

cadrelor didactice;
o

toate cadrele didactice sunt preocupate de realizarea
obiectivelor şi competenţelor planificate, diversitatea
activităţilor de învăţare, adaptarea la particularităţile
clasei şi elevului avand ca ţintă atragerea şi motivarea
acestora;

o

toate cadrele didactice utilizează strategii de tip activparticipativ-formativ;

Măsuri:
o
o
o
o
o
o
o
o

Asigurarea calităţii procesului instructiv educativ – implementarea şi monitorizarea planurilor de educaţie remedială;
Stabilirea criteriilor individuale privind rezultatele la învăţătură şi ţinte individuale de învăţare pe baza testelor
iniţiale;
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;
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;
Implicarea unui număr mai mare de părinţi in activităţile şcolii, în vederea scăderii absenteismului si prevenirii
abandonului.
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2.2.2. Materiale şi resurse didactice
Baza materială a Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, la 1 octombrie 2019:
-

număr total săli de studiu: 37

-

laboratoare: 3 (fizică, chimie, biologie)

-

cabinete: 5 (matematică, limbi străine, tehnologic, cunoaşterea automobilului, legislaţie rutieră)

-

laboratoare informatică: 2

-

centru de documentare şi informare CDI

-

sală de festivităţi cu 200 locuri;

-

internat şi cantină cu 120 locuri;

-

sală de sport şi teren de sport;

-

număr volume bibliotecă: 14.256

-

parc auto şi maşini agricole (anexa 3);

-

ferma didactică: 20 ha teren faneţe, 20 cap. bovine

-

utilaje şi echipamente în dotarea atelierelor şcolare

-

mobilier şi aparatură birotică, tehnologii de comunicaţii

-

sistem de supraveghere video

Puncte tari:

Puncte slabe:

o

existenţa cabinetelor şi laboratoarelor;

o

existenţa a 3 reţele de calculatoare, cu conexiune

o

echipamente uzate fizic şi moral);

funcţională la internet;
o
o
o

o

o

anotimpul rece, determinată de absenţa ferestrelor tip

domeniului “agricultură”;

“termopan”;

existenţa a două microbuze şcolare pentru elevii

o

desfăşurarea cursurilor de către elevii învăţămantului

navetişti;

preprimar şi primar în săli subdimensionate, în clădirea

dotarea a 5 cabinete şi laboratoare, respectiv a sălii de

fostei primării comunale;

cu calculator, videoproiector şi ecran

o

stoparea, la nivel central, a finanţării Proiectului

propriu;

“Program naţional de educaţie şi formare profesională

existenţa unei reţele de 10 calculatoare cu soft în limba

pentru ruralul montan” şi a programului “Campusuri

franceză, dobandite prin programul Parrainage;

şcolare”, astfel încat acestea au rămas la faza de

dotarea

cu

calculatoare

şi

birotică

a

tuturor

“fundaţie”.

compartimentelor;
o

diminuarea confortului termic din sălile de clasă în

existenţa bazei de instruie practică pentru elevii

festivităţi,
o

insuficienta dotare a atelierului mecanic (utilaje şi

existenţa a trei sisteme performante de supraveghere
video, atat pentru interiorul cat şi pentru exteriorul
unităţii şcolare;
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o

existenţa parcului auto corespunzător şcolarizării
elevilor pentru dobandirea permisului de conducere
cat. B, C, E şi Tr;

o

crearea unui microclimat corespunzător activităţilor,
prin protejarea ferestrelor corpului principal cu
jaluzele respectiv înlocuirea caloriferelor;

2.2.3. Rezultatele elevilor
Puncte tari:
o

promovabilitate

Puncte slabe:
ridicată

la

toate

nivelurile

de

o

învăţămant (100% la învăţămantul primar şi gimnazial,
99,25% la învăţămantul liceal);
o

promovabilitate de 100% la examenul de certificare a
o

100% dintre absolvenţii clasei a VIII-a continuă

o

100% dintre absolvenţii clasei a X-a continuă studiile

procent redus al elevilor din învăţămantul liceal, cu
media generală cuprinsă între 9 şi 10;

o

existenţa elevilor cu deficienţe şi lacune de vocabular

promovabilitatea la examenul de Evaluare naţională şi

şi comportament, dificultăţi în gandire, imposibilitatea

Bacalaureat s-a înscris în media judeţeană;

dobandirii competenţelor cheie, nivel intelectual

numărul mediul de absenţe nemotivate/elev este mai

scăzut;

redus decat media judeţului ;
o

rata de abandon şcolar este 0;

o

un procent de 33 % dintre absolvenţii clasei a XII-a
continuă studiile la nivel superior sau sunt integraţi pe
piaţa muncii (anexa 5; 12 edu);

o

85% dintre elevi au obţinut media 10 la purtare;

o

3 elevi din învăţămantul obligatoriu au obţinut medii la
purtare mai mici decat 7, din cauza absenţelor
nemotivate;

o

absenteism mai ridicat decat media pe şcoală
înregistrat la elevii din învăţămantul liceal obligatoriu;

o

la nivelul ciclului superior al liceului;
o

promovabilitate la examenul de bacalaureat mai mică
de 70%;

studiile la nivel liceal și profesional (anexa 4);
o

meserii;
o

calificării profesionale nivel 4, pentru toate calificările;
o

număr redus de premii la olimpiade şi concursuri pe

peste 75% dintre elevi au obţinut rezultate bune şi
foarte bune la concursuri, festivaluri, competiţii
folclorice, sportive ş.a. (anexa 6);
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2.2.4. Activitatea de consiliere şi orientare
Puncte tari:
o

Puncte slabe:

80% dintre profesorii diriginţi se implică activ în

o

activitatea de consiliere şi orientare şcolară a elevilor;
o

o

orientare/psiholog şcolar;

existenţa unor parteneriate reale între şcoală şi agenţi
economici,

organisme

şi

instituţii

implicate

numărul de părinţi care menţin legătura permanentă cu
şcoala este de 95% la învăţămantul primar, 75% la

orientarea şcolară şi profesională a elevilor;

învăţămantul gimnazial şi sub 50% la învăţămantul

75% dintre elevi apreciază relaţia lor cu dirigintele

liceal;
o

99% dintre părinţii intervievaţi consideră ca fiind

ponderea în creştere a numărului de elevi cu unul sau
ambii părinţi plecaţi în străinătate (22%);

foarte bună relaţia elev-diriginte, respectiv colaborarea
o

o

în

clasei ca fiind foarte bună;
o

inexistenţa în şcoală a unui Cabinet de consiliere şi

o

procent relativ mare (25-40%) al elevilor din

cu conducerea şcolii şi Consiliul clasei;

învăţămantul gimnazial rural al bazinului Dornelor

90% dintre elevii claselor a XII-a participă anual la

care persistă nejustificat în ideea orientării către

acţiuni tip “Ziua porţilor deschise” la Universitatea

profiluri teoretice;

“Ştefan cel Mare” Suceava, UBB Cluj, USAMV Cluj;
o

100% dintre elevii învăţămantului liceal au participat
la proiecte pe tema: prezentare CV, interviul de
angajare, cunoaştere şi autocunoaştere în vederea
orientării carierei etc.;

2.2.5. Resurse materiale şi umane
În anul 2006, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a fost selectat împreună cu alte 9 licee
reprezentative pentru principalii masivi muntoşi din Romania, pentru a face parte dintr-un program naţional
de dezvoltare iniţiat de Forumul Montan Roman, în parteneriat cu CNDÎPT, MEN şi MADR. În cadrul
“Programului naţional de educaţie şi formare profesională pentru ruralul montan” unitatea noastră şcolară
urma să beneficieze de fonduri de investiţii pentru construirea uni parc didactic constituit din fermă didactică,
pensiune agroturistică didactică, puncte de procesare a produselor locale de origine vegetală şi animală şi
campus şcolar, în valoare totală de cca 10 mil. euro.
Lucrările de construcţii şi amenajări au demarat în 2007, dar criza economică a cauzat îngheţarea
investiţiei. La nivelul structurilor de conducere, proiectul (aprobat prin ordonanţă de Guvern) este “în
aşteptare”, necesitand identificarea de noi surse de finanţare.
Baza materială actuală a şcolii a fost prezentată la paragraful 2.2.2. şi în anexele corespunzătoare.
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Puncte tari:
o
o
o
o
o
o

în şcoală există un număr suficient de echipamente IT
şi birotică;
reţelele de calculatoare au conexiune funcţională
permanentă la internet;
implementarea SEI oferă, prin AEL, posibilitatea de
susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne
şi gestionarea bazelor de date;
resursele financiare asigură funcţionarea şcolii la
parametri normali;
serviciile secretariat şi contabilitate au fost dotate cu
calculatoare şi software specializat;
sistemul de supraveghere video a determinat reducerea
semnificativă a numărului de elevi care încalcă
prevederile ROI şi ROFUIP privind comportamentul şi
disciplina în incinta spaţiilor şcolare;

Puncte slabe:
o

spaţiile destinate grădiniţei şi învăţămantului primar nu
sunt corespunzătoare în totalitate;

o

mijloacele şi materialele didactice din laboratorul de
fizică şi cabinetul tehnologic sunt parţial uzate fizic şi
moral;

Resurse financiare
Privind activitatea financiar-contabilă din anul financiar 2018, în perioada 01.01.2018 - 31.12.2018,
la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, s-au derulat fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, fonduri din
autofinanţare fonduri din subvenții de la stat.
În această perioadă, din fondurile primite de la bugetul de stat prin Inspectoratul Şcolar Judeţean
Suceava, în valoare de 3.631.947 lei, s-au făcut plăţi pe categorii de cheltuieli astfel:
 cheltuieli de personal, în valoare de 3.413.791 lei, din care: fonduri de la bugetul de stat, reprezentând
cotă parte de TVA destinată cheltuielilor de personal din învăţământ, ca parte a finanţării de bază, în
valoare de 3.324.582 lei; drepturi salariale acordate personalului care a participat la examenele
naționale în anul 2018, în valoare de 6.559 lei și tichete de vacanță, în valoare de 82.650 lei;
 cheltuieli cu bunuri şi servicii, în valoare de 2.573 lei, reprezentând cheltuieli de deplasare a cadrelor
didactice care au participat la bacalaureat, sesiunea iulie și august 2018 (transportul);
 cheltuieli cu naveta elevilor, în baza cererilor aprobate, în această perioadă s-au făcut plăți în cuantum
de 13.609 lei;
 cheltuieli cu sprijinul acordat prin programul ,,Bani de liceu” și bursa profesională, în baza cererilor
aprobate, în această perioadă s-au făcut plăți în cuantum de 147.883 lei;
 cheltuieli cu fondul de handicap, în valoare de 30.400 lei;
 cheltuieli PROIECT ROSE an 1 trim.I de finanțare, în valoare de 23.691 lei.
De la bugetul local, în anul financiar 2018, s-au făcut plăţi în cuantum de 478.743 lei, pe următoarele
categorii de cheltuieli:
 cheltuieli cu bunuri şi servicii – 418.600 lei, din care: 263.000 lei reprezentând fonduri de la bugetul
de stat derulate prin bugetul local, reprezentând cotă parte de TVA destinată cheltuielilor materiale, ca
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parte a finanţării de bază și 155.600 lei reprezentând finanţarea Consiliului local, ca parte a finanţării
complementare. Cu această destinație s-au făcut plăţi pentru:
o

întreținerea curentă, reprezentând cheltuieli cu: bunuri şi servicii pentru întreţinere şi
funcţionare (furnituri de birou (cataloage; registre tipizate; hârtie Xerox; hârtie scris; toner
Xerox; cartuşe pentru imprimante; dosare ş.a.); materiale de curăţenie; cheltuieli cu încălzitul
(lemn de foc) şi iluminatul; servicii de furnizare a apei; canalizare şi salubrizare; servicii
telefonice, telecomunicaţii, internet; servicii informatice și alte servicii; examenului medical
psihologic obligatoriu; deratizare, dezinsecție; asigurări și alte servicii pentru mijloace de
transport din dotarea școlii ș.a.);

o

reparaţii curente (lucrări de igienizare și reparații);

o

dotări cu obiecte de inventar, în valoare de 18.624,96 lei;

o

cheltuieli de transport (naveta personalului didactic);

o

cheltuieli de deplasare a personalului în interes de serviciu;

o

alte cheltuieli cu bunuri și servicii, taxe, pregătire profesională, ș.a.

 cheltuieli cu ajutoare sociale în numerar, pentru copii cu CES, în valoare de 2.368 lei, pe baza
dosarelor întocmite şi aprobate în concordanţă cu prevederile legale în acest sens;
 cheltuieli cu bursele şcolare – 35.000 lei, pe baza dosarelor întocmite şi aprobate în concordanţă cu
prevederile legale în acest sens;
 cheltuieli cu fondul de handicap, în valoare de 11.400 lei;
 cheltuieli de capital, în valoare totală de 11.375 lei, ca parte a finanţării complementare, reprezentând
cheltuieli cu achiziţionarea: unui storcător de fructe - 3.500 lei (plată parțială) și reparații capitale la
sistemul de supraveghere din internat și cantina – 7.875 lei.
Din activitatea de autofinanţare, unitatea școlară a avut la dispoziţie suma de 248.347,32 lei, formată
din: soldul contului de disponibil din autofinanţare la începutul anului financiar 2018 în valoare de 116.562,65
lei, şi venituri, încasate în această perioadă, în valoare totală de 131.784,67 lei, pe categorii de venituri:
venituri internat-cantină și GPP, în valoare de 85.091 lei, venituri de la ferma didactică din activitatea curentă,
în valoare de 14.690,52 lei, venituri pentru derularea proiectului PARRAINAGE, în valoare de 11.396,44 lei,
subvenții pentru teren și animale, în valoare de 25.606,71 lei. În perioada de raportare s-au făcut cheltuieli în
valoare totală de 115.621,34 lei, din care: 71.831,49 lei cheltuieli internat-cantină și GPP; 43.789,85 lei
cheltuieli cu bunuri și servicii pentru ferma didactică (29.099,33 lei) și cheltuieli pentru derularea proiectului
PARRAINAGE (14.690,52 lei). La data de 31.12.2018, soldul contului de disponibil din autofinanțare era în
valoare de 132.725,98 lei.
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Resurse umane
Numărului de posturi/catedre pentru personalul didactic, pe nivele de învăţămant, a înregistrat în
periada 2014-2019 următoarea evoluţie:
Număr norme personal didactic, pe nivele de învăţămant
30

Număr norme

25
Preşcolar

20

Primar
15

Gimnazial
Liceal

10

Școala profesională
5
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

În anul şcolar 2019-2020, numărul total de posturi pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi
nedidactic este:
Unitatea PJ/Structura

Funcţia

Nr. posturi

Liceul Tehnologic Dorna

Director

1

Candrenilor

Director adjunct

1

Profesor pentru învăţămantul primar

5

Profesori

30

Bibliotecar

1

Laborant

1

Secretar şef

1

Secretar

1

Administrator financiar

1

Administrator patrimoniu

1

Supraveghetor de noapte

1

Muncitor, îngrijitor, fochist

10

Profesor învățământ preșcolar

3

Muncitor, îngrijitor

2

GPP Dorna Candrenilor
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GPN Poiana Negri

Profesor învățământ preșcolar

2

Şcoala Gimnazială Poiana

Profesor pentru învăţămantul primar

3

Negri

Învățător

1

Profesor

2

Îngrijitori, muncitori

2

Acoperirea normelor didactice s-a realizat în proporţie de 98% cu personal calificat, dintre care
84,44% sunt cadre didactice titulare ale unităţii şcolare şi 13,33% sunt suplinitori calificaţi.
Modalitatea de

Titulari

Suplinire calificată

încadrare
Număr
%

Suplinire

Pensionari

necalificată
38

6

1

-

84,44

13,33

2,23

-

Dintre aceştia, majoritatea au obţinut pană la 1 septembrie 2019 gradul didactic I şi II:

Gradul didactic
Număr
%

I

II

Definitiv

Debutant

30

7

5

1

69,76

16,27

11,62

2,35

Definitiv
12%

Distribuţia pe grade didactice

Gradul II
16%
Gradul I
70%
Debutant
2%

În anul şcolar curent s-au înscris pentru obţinerea gradelor didactice 4 profesori.
Majoritatea cadrelor didactice au participat la cursuri de formare continuă şi perfecţionare, acumuland un
număr impresionant de ore de formare, respectiv de credite transferabile.
La nivel local, judeţean şi naţional, cadrele didactice din unitatea noastră şcolară se evidenţiază prin
implicarea în proiecte şi programe educaţionale, în activitatea de cercetare în specialitate şi metodica
specialităţii, în proiecte de consiliere şi orientare, educaţie extracurriculară.
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2.2.6. Calificări şi curriculum
În anul şcolar 2019 - 2020, oferta Planului de şcolarizare a fost realizată în proporţie de 100% (ca
număr de clase).
Profilul “Agricultură” are o evoluţie favorabilă ca număr de elevi, îndeosebi datorită acţiunilor de
marketing educaţional întreprinse şi faptului că părinţii şi copiii încep să înţeleagă importanţa şi perspectiva
agriculturii rurale montane. Profilurile “Servicii” şi “Mecanică” se menţin la un nivel constant, deşi ţinta este
diferită: 90% din absolvenţii profilului “Servicii” vizează continuarea studiilor în învăţămantul superior, în
timp ce “mecanicii” ocupă în proporţie ridicată locuri de muncă în specialitatea dobandită prin calificare, atat
în ţară cat şi în străinătate.
În ceea ce priveşte oferta CDŞ şi CDL (anexa 7), Consiliul pentru curriculum a respectat graficul şi
procedurile de elaborare şi selectare a programelor pentru toate nivelele de învăţămant, acestea fiind avizate de
ISJ Suceava şi implementate, astfel:

Denumirea disciplinei optionale

Clasa

Nr.

Durata ani

Tipul optionalului

ore/
sapt
Rădăcini latine în cultura și civilizația

V

1

1

La nivelul disciplinei

VI

1

1

La nivelul disciplinei

EcoEducație pentru școli verzi

VII

1

1

Disciplina noua

Educație pentru sănătate

VIII

1

1

La nivelul disciplinei

Eficiența pajiștilor

IX A

1

1

Disciplina noua

Documente justificative

IX B

1

1

Disciplina noua

Floricultură și peisagism

XA

1

1

Disciplina noua

Impozite și taxe

XB

1

1

Disciplina noua

Produse ecologice și preparate

XI A

1

1

Disciplina noua

Analiza pieței

XI B

1

1

Disciplina noua

Execuție și recondiționare produse

IX M

1

1

Extindere

Mecanică generală aplicată

XM

1

1

Extindere

Întreținerea și repararea echipamentului

XI M

1

1

Extindere

Liceu

Gimnaziu

poporului român
Matematică și științe în societatea
cunoașterii

Profesional

tradiționale

metalice

electric al automobilelor
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2.3. Analiza SWOT
PUNCTE TARI
o unitate şcolară cu tradiţie, cu o bună imagine în bazinul Dornelor;
o poziţia geografică a şcolii în zona centrală a comunei, cu acces la
drumul european şi la mijloacele de transport în comun;
o gradul de acoperire cu profesori calificaţi; 100%, cu profesori
titulari; 93% şi cu profesori cu gradul didactic I; 55%;
o integrarea în lecţii şi în activităţile de instruire a 90% din resursele
materiale şi informaţionale existente în şcoală;
o 90% dintre cadre au cunoştinţe de utilizare a echipamentelor IT, iar
80% au cel puţin nivelul minim de comunicare într-o limbă străină;
o rata abandonului şcolar tinde la 0 în ultimii 3 ani;
o promovabilitate de 100% la examenul de certificare a calificării
profesionale nivel 4, pentru toate calificările;
o preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru formarea continuă şi
perfecţionare;
o implicarea a 5 cadre didactice în elaborarea de manuale şcolare,
auxiliare curriculare, standarde de pregătire profesională;
o performanţe obţinute de elevi la activităţile şcolare şi extraşcolare;
o existenţa unei reţele de parteneriat între şcoală şi numeroase
instituţii şi organizaţii;
o deschiderea conducerii şcolii spre parteneriate locale şi
internaţionale;
o obţinerea distincţiei “Eco-şcoala” şi a Steagului verde din anul 2007
şi menţinerea acetsora pană în prezent;
o preocupare constantă a echipei manageriale pentru promovarea
imaginii şcolii;
o participarea a 3 cadre didactice în calitate de experţi-formatori în
programe de formare a agricultorilor derulate de Ministerul
Agriculturii;
o dotarea cabinetelor, laboratoarelor, compartimentelor funcţionale cu
echipamente IT şi birotică;
o conexiune permanentă la internet, cu acoperire a 75% din spaţiile
şcolare;
o existenţa CDI, laborator AEL, sală şi teren de sport;
o implicarea Consiliului elevilor în complexitatea vieţii şi activităţii

PUNCTE SLABE
o experienţa redusă a unor cadre didactice în elaborarea şi
implementarea de proiecte internaţionale de educaţie şi formare;
o limitarea ofertei de servicii la formarea iniţială;
o comunicare deficitară cu părinţii a cca 40% dintre elevi;
o implicarea redusă a unor agenţi economici în pregătirea practică a
elevilor;
o implicarea unui număr redus de cadre didactice în promovarea
imaginii şcolii şi în acţiuni de marketing educaţional;
o existenţa unui număr semnificativ de elevi provenind din grupuri
vulnerabile din punct de vedere socio-economic;
o uzura fizică şi morală a unor resurse din dotarea cabinetelor şi
laboratoarelor;
o număr mare de elevi navetişti;
o scăderea motivaţiei pentru învăţare la un număr semnificativ de
elevi;
o mediatizarea insuficientă a rezultatelor şi activităţii şcolii;
o insuficienta motivare materială a cadrelor didactice;
o absenţa cabinetului medical şi a cabinetului de consiliere şi
orientare şcolară;
o absenteism sezonier;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

şcolare;
participarea la proiecte şi schimburi de experienţă cu şcoli din
Franţa, Austria, Germania;
coeziunea şi buna comunicare în cadrul colectivului didactic;
OPORTUNITĂŢI
cadru natural favorabil (potenţial agricol, turistic, economic ridicat);
singura şcoală agricolă din zona de munte a judeţului Suceava şi pe
o rază de 120 km, ce posedă fermă didactică;
comunicare bună cu partenerii sociali şi organizaţiile profesionale;
funcţionarea a 3 multinaţionale în zona limitrofă comunei Dorna
Candrenilor, cu nevoi de forţă de muncă: SC La Dorna, Coca-Cola
HBC, Rio Bucovina;
tendinţa de creştere a numărului pensiunilor turistice şi agroturistice
din zonă;
colaborare bună cu Primăria, Consiliul local, Poliţia, Jandarmeria,
Parohia comunei;
direcorul şcolii este consilier local;
buna colaborare şi conlucrare cu 60% din familiile elevilor, în
vederea creşterii nivelului educaţional, comportamental al elevilor;
implicare şi experienţă în dezvoltarea agricolă durabilă şi
dezvoltarea agroturismului;
necesitatea formării continue a adulţilor;
tendinţa de creştere a populaţiei din mediul rural;

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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AMENINŢĂRI
spor demografic negativ (scăderea populaţiei şcolare);
populaţie îmbătranită (30% pensionari);
distanţe mari faţă de şcoală (2-20 km) pentru 60% dintre elevi;
existenţa unui număr mediu de 4 elevi/clasă cu unul/ambii părinţi
plecaţi în străinătate;
pierderea tradiţiilor locale (port naţional, obiceiuri de iarnă,
meşteşuguri tradiţionale);
educaţie civică necorespunzătoare;
lipsa educaţiei agricole a populaţiei conform cerinţelor UE;
apariţia unor cazuri de delincvenţă juvenilă;
posibilităţi insuficiente de petrecere a timpului liber;
modificarea scării valorilor fundamentale în societate;
scăderea interesului pentru performanţă;
migraţia elevilor din mediul rural limitrof către Liceul Tehnologic
“Vasile Deac” Vatra Dornei;
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2.4. Rezumat al principalelor aspecte care necesită dezvoltare
a. Dezvoltarea infrastructurii prin continuarea finanţării de către bugetul de stat a proiectului “Fermă cu
pensiune agroturistică didactică şi campus şcolar”; aceasta va oferi oportunităţi reale de instruire
practică în procesul de formare profesională în domeniul agricol. Pregătirea tinerilor pentru
valorificarea potenţialului oferit de agricultura ecologică vine în întampinarea nevoii de diversificare a
activităţilor economice din mediul rural. Ferma didactică a liceului va permite crearea unui lanţ
productiv integrat, plecand de la furnizarea de materii prime şi continuând cu procesarea şi
valorificarea produselor agricole în sistem agroturistic.
b. Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ;
c. Asigurarea şanselor egale în formarea profesională;
d. Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă;
e. Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel intern şi extern;
f.

Dezvoltarea educaţiei la cerere – formarea profesională a adulţilor;

g. Implicarea partenerilor în susţinerea materială a elevilor proveniţi din medii defavorizate;
h. Orientarea şi consilierea privind cariera;
i.

Implementarea şi derularea de proiecte şi programe europene;

j.

Dezvoltarea marketingului educaţional; promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii;

k. Combaterea absenteismului şi abandonului şcolar;
l.

Consilierea părinţilor;

m. Utilizarea eficientă a resurselor financiare şi materiale.
Autorizarea calificării profesionale de nivel 4: Tehnician veterinar
Creșterea animalelor în zona de munte constituie activitatea preponderentă ce caracterizează
agricultura montană. Activitatea zootehnică devine mai eficientă atunci când fermierul montan are posibilitatea
să evite posibilele pierderi economice din acest sector sau să remedieze rapid unele situații negative.
Toate acestea se pot materializa dacă beneficiază de consultanță de veterinară de specialitate sau dacă
se intervine cu profesionalism.
Pierderile economice sunt determinate de o serie de boli ce produc mortalitate, morbiditate, scăderea
productivităţii animalelor bolnave (lapte, carne, lapte, ouă, lână, etc), compromiterea reproducţiei (avorturi,
infecunditate), degradarea biologică cu toate consecinţele.
Este necesar ca activitatea de creșterea animalelor în zona de munte trebuie să se desfășoare în paralel
cu activitatea de prevenirea şi combaterea bolilor la animalele domestice unde un rol important îl joacă
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aplicarea corectă a principiilor de alimentaţie rațională, dar şi răspândirea practicării însămânţărilor artificiale
la animale.
Alimentaţia raţională, completă şi echilibrată asigură menţinerea sănătăţii animalelor, exteriorizarea
potențialului genetic, influențând pozitiv producţia şi productivitatea animalelor prin sporirea cantitativă şi
calitativă a producţiilor sporindu-le rezistenţa la boli și intemperii.
Însămânţarea artificială constituie o metodă eficientă pentru difuzarea progresului genetic în fermele
familiale specifice zonei montane, utilizându-se material seminal congelat obținut de la cei mai valoroși
masculi din cadrul raselor.
Se știe că în creșterea animalelor, o parte dintre boli, zoonozele, au şi importanţă sanitară, ele
transmiţându-se la om, la care pot genera forme grave de boală şi chiar mortalitate.
Pentru înţelegerea acestor situații patologice este necesară studierea disciplinelor preclinice care
facilitează diagnosticarea bolilor şi, în consecinţă, aplicarea corectă a tratamentelor şi a măsurilor de prevenire
şi combatere, prin competenţele definite, asigură tehnicianului veterinar capacitatea de a sprijini în mod real
medicul veterinar în diagnosticarea, tratarea şi prevenirea bolilor la animale (Biotehnologii moderne în
creşterea animalelor, Farmacologia, Anatomia patologică şi fiziopatologia, Semiologia, Anatomia şi fiziologia
animalelor).
Farmacologia reprezintă cea mai dinamică disciplină, prin faptul că numeroase firme din domeniu
produc o gamă tot mai largă de produse medicamentoase, trebuie însuşită cu mare responsabilitate de către
tehnicianul veterinar în vederea selectării și utilizării celor mai eficace medicamente.
Cunoştinţele de anatomie şi fiziologie, pentru tehnicianul veterinar sunt absolut necesare în aplicarea
raţională a unor metode de investigaţie medicală, a unor intervenţii de mică chirurgie, intervenţii obstetricale,
dar şi în cadrul expertizei sanitare veterinare, care stă la baza sănătăţii publice.
Noţiunile de patologie medicală dau posibilitatea tehnicianului veterinar să participe la stabilirea
diagnosticului bolilor de organ şi metabolice şi să aplice un tratament corect şi oportun.
De asemenea, cunoaşterea celor mai frecvente parazitoze întâlnite la animale şi în special a celor cu
transmitere la om, îi vor permite tehnicianului veterinar realizarea tratamentelor profilactice şi curative,
precum şi depistarea şi eliminarea din consum a cărnii parazitată.
În afară de posibilitatea transmiterii unor boli microbiene şi parazitare prin carne, lapte şi derivatele
acestora la om, alimentele mai pot suferi o serie de alterări în timpul prelucrării, transportării, depozitării şi
comercializării care, pe lângă faptul că le scade valoarea iniţială, le pot face chiar periculoase pentru consum.
Tehnicianul veterinar este cel care face echipă cu medicul veterinar, participând la acţiunile sanitarveterinare ce au ca obiectiv menţinerea sănătăţii publice prin evitarea transmiterii unor maladii de la animale la
om, nu numai prin contact direct, ci şi prin consumul unor produse de origine animală contaminate. Acest
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lucru este posibil prin formarea competenţelor individuale definite în unităţile de competenţe “Controlul
sanitar veterinar al alimentelor” şi “Managementul calităţii în domeniul agricultură”.
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor a pregătit în perioada 1990 – 2006 specializarea Tehnician
veterinar, valorificând potențialul și oportunitățile oferite de ferma didactică, fiind singurul furnizor educație
profesională în domeniul agricol din zona de multe a județului Suceava.

Autorizarea calificării profesionale de nivel 4: Tehnician în prelucrarea produselor de origine animală
Zona de munte reprezintă un important furnizor de produse agroalimentare cu adevărate însușiri
ecologice.
Producțiile agricole sunt mai mici decât în zona de șes dar practicare unei agriculturi extensive, fără
utilizarea pesticidelor și a altor produse de sinteză reprezintă garanția existenței unei agriculturi ecologice a
căror produse trebuie procesate corespunzător.
Astfel Agricultura și

Industria Alimentară trebuie să reprezinte un domeniu prioritar în cadrul

economiei naţionale, produsele alimentare autohtone fiind de importanţă strategică în vederea garantării
securității alimentare.
Necesitatea promovării de programe educaţionale şi de formare cu privire la calificarea Tehnician
prelucrarea produselor de origine animală a fost stabilită în urma studierii pieții muncii din Depresiunea
Dornelor, cercetărilor efectuate în rândul procesatorilor de materii prime agricole, angajatorilor din sectoarele
economice corespunzătoare pentru a exista siguranţa că programele elaborate răspund nevoilor acestui sector.
În conformitate cu Politica Agricolă Comună și cu prevederile PNDR, agricultura zonei montane va
trece printr-un proces de încurajare a formării de cooperative privind procesarea și valorificarea produselor
agricole.
Aceste demersuri sunt susținute și de Agenția Națională a Zonei de Munte, care subliniază dezvoltarea
procesării produselor locale (lapte, carne) în zonele de producție pentru a putea utiliza denumirea facultativă
de ”Produs montan”.
Dezvoltarea centrelor de procesarea laptelui este îngreunată de lipsa de tinerilor, personal calificat din
rândul localnicilor.
Producerea alimentelor se realizează în conformitate cu nomele interne şi internaţionale de igienă şi în
concordanţă cu cerinţele consumatorilor.
Asigurarea creşterii calitative şi cantitative a producţiei alimentare se realizează prin valorificarea
potenţialului productiv şi a principiilor care promovează inocuitatea alimentelor şi standardele de calitate şi
prin pregătirea forţei de muncă la nivelul standardelor europene.
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Standardele de pregătire profesională pentru calificările din domeniul Industrie Alimentară au fost
stabilite în concordanţă cu Planul Naţional de Dezvoltare şi au ca obiectiv principal promovarea unei forţe de
muncă calificate, bine pregătită şi adaptabilă la piaţa muncii, care să răspundă schimbărilor din economie.
Parcurgerea modulelor pentru calificarea Tehnician prelucrarea produselor de origine animală,
presupune valorificarea achiziţii anterioare la disciplinele Biologie, Ed. tehnologică și Ed. Antreprenorială,
suplinite prin dobândirea unor cunoștințe, abilităţi și atitudini specifice calificării, precum şi înţelegerea
importanței acestora, ceea ce le va permite elevilor să se angajeze cu succes sau să-şi deschidă propria afacere.
Absolvenţii vor putea desfăşura sarcini complexe, care implică planificarea, organizarea,
monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din industria alimentară, care
implică colaborarea în echipă.
Elevii care parcurg cu succes o calificare de nivel patru vor dobândi pe lângă abilităţi, competenţe şi
cunoştinţe profesionale şi dezvoltarea încrederii în sine, o mai bună înţelegere a pieţei muncii şi o atitudine
pozitivă în ceea ce priveşte profesia.
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PARTEA a 3-a PLAN OPERAŢIONAL
Prioritatea I: Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor identificate ca prioritate la

nivel local şi regional
Obiectiv 1: Adaptarea și stabilizarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și la neboile beneficiarilor direcți și indirecți ai educației
Ţinta:
-

realizarea în proporţie de 100% a planului de şcolarizare propus pentru anii şcolari următori ;

-

realizarea, până în anul 2020, a unei clase pentru două calificări noi, specifică zonei montane și dezvoltării rurale durabile;

-

autorizarea şcolii ca furnizor de formare continuă în domeniul agricol montan, până în anul 2021;

Context:
Unitatea noastră şcolară este responsabilă pentru formarea profesională în domeniul agriculturii montane, caracterizată în prezent prin
practicarea unor tehnologii tradiţionale cu producţii neprofitabile, realizate de agricultori cu pregătire minimă sau fără pregătire de specialitate.
Potenţialul agricol şi turistic al zonei demonstreaza nevoia de eficientizare şi de diversificare a activităţilor din mediul rural şi oferă oportunitatea
apariţiei unor noi calificări, care să stabilizeze tinerii în mediul rural.
Activitatea de agroturism se situează la intersecţia domeniilor agricultură şi servicii. Tehnicianul în agroturism nu trebuie privit ca un simplu
lucrător în agricultură, el fiind totodată un „grădinar de mediu” şi un valorificator al tradiţiilor şi meştesugurilor locale.
Accesarea fondurilor structurale europene va impune ca primă condiţie existenţa dovezii calificării producătorilor agricoli şi întreprinzătorilor.
Actiuni
pentru
obiectivului

atingerea Rezultate
asteptate Data pana la Persoane
(masurabile)
finalizare
responsabile
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Parteneri

Cost

Sursa
finantare

de

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Reevaluarea mediului extern în Numar exploatatii
vederea identificării nevoilor de agricole
formare iniţială
Informarea elevilor şi părinţilor
privind contextul economicosocial şi cerinţele pieţei muncii

Elaborarea de către şcoală, în
parteneriat cu agenţii
economici, a CDL pentru
calificările menţionate
Corelarea planului de
şcolarizare cu priorităţile şi
tendinţele zonale
Participarea la cursuri de
formare a personalului didactic

Participarea la evaluarea
internă şi externă

Elaborarea Planului operaţional
al comisiei pentru promovarea
imaginii şcolii şi implicarea
instituţiei în proiecte şi
programe educaţionale
Întâlniri de lucru cu partenerii
pentru evaluări periodice şi

Asimilarea
informatiilor de catre
elevi

Programe CDL

Fundamentarea
planului de scolarizare

Martie 2020

Echipa manageriala

Diriginti,
Luna mai a responsabil OSP
fiecărui an

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

FAMD
Primaria Dorna
Candrenilor

ISJ Suceava
CNDIPT
Scoli partenere

Director,
responsabil
catedra tehnica

Luna mai

Consiliul de
administratie

Decembrie

Grad de realizare a
competentelor
Permanent
(chestionare, fise de
evaluare, portofoliu)
Indicatori specifici

Echipa manageriala
Toate cadrele
didactice

ISJ Suceava
Primaria Dorna
Candrenilor
CEFIDEC Vatra
Dornei
CCD Suceava

Consiliul de
administratie
Plan operaţional
2019/2020 inclus in
PAS

Ianuarie 2020

Număr şedinte;

Semestrial

FAMD
Responsabil
comisie

Primaria, FAMD,
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informare reciprocă

procese-verbale

Şedinţe şi lectorate cu părinţii,
cu participarea
reprezentanţilor partenerilor
sociali
Analiza nevoilor de formare
continuă, reconversie
profesională şi policalificare

Numar şomeri
Numar muncitori
necalificaţi

Întocmirea documentaţiei
necesare autorizării şcolii ca
furnizor de formare continuă şi
obţinerea autorizaţiei
Desfăşurarea cursurilor de
formare a adulţilor pentru o
calificare specifică agriculturii
zonei montane
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Responsabil
Consiliul
reprezentativ al
parintilor

CEFIDEC,
pensiuni
agroturistice

2019

Echipa manageriala

AJOFM
Primaria Dorna
Candrenilor

Autorizatie de furnizor
de formare continua

2020

Echipa manageriala
Echipa de proiect

Primaria
AJOFM
Scoli partenere

Numar cursanti
Rezultate obtinute

Din 2021

Cadre didactice de Direcţia agricolă
specialitate
judeţeană

Prioritatea I: Corelarea ofertei şcolare cu cererea existentă pe piaţa muncii prin includerea calificărilor identificate ca prioritate la

nivel local şi regional
Obiectiv 2: Dezvoltarea activității de consiliere și orientare școlară și profesională
Ţinta:
-

menținerea ratei abandonului școlar sub pragul de 3%;

-

reducerea absenteismului școlar cu 1% în 2020 față de 2019;

-

menținerea ratei de tranziție din gimnaziu la liceu, în cadrul școlii noastre, la pragul minim de 90%.

Context:
Din analiza internă reiese că în structura educaţională a şcolii există suport pentru orientarea profesională a elevilor şi informarea eficientă a
părinţilor. Se impune un sprijin activ din partea diriginților și inițierea demersurilor pentru cotractarea unor servicii de specialitate în consilierea
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elevilor, în vederea alegerii unui parcurs profesional potrivit abilităţilor și competențelor fiecăruia.
Actiuni
pentru
atingerea Rezultate asteptate Data pana la Persoane
obiectivului
(masurabile)
finalizare
responsabile
Înfiinţarea unui cabinet de
Numar elevi asistati
Echipa manageriala
asistenţă psihopedagocică
Diriginti
Monitorizarea activităţii de
Macheta de culegere a Permanent
Responsabil OSP
consiliere elevi – părinţi
datelor
/implicarea părinţilor în
orientarea şcolară şi
profesională
Monitorizarea modului de
realizare a inserţiei şi integrării
socio-profesionale a
absolvenţilor
Consilierea elevilor și a
părinților pentru creşterea
interesului în ceea ce priveşte
procesul instructiv educativ şi
alegerea carierei

Numar elevi integrati
pe piata muncii

Iunie – august Dirigintii claselor a
a fiecărui an
XII-a

Rezultate bune şi la
învățătură și procent
de promovare la
examene

Lunar /anual

Responsabilii de
comisii metodice
Consilier educativ
Consiliul elevilor
Diriginţi

Evaluarea periodică a
opţiunilor elevilor absolvenţi ai
claselor a VIII-a şi popularizarea
planului de şcolarizare prin:
- lansarea oficială a ofertei ,
- prezentarea ofertei în şcolile
generale din zonă
- completarea unor chestionare
de către elevii claselor a VIII-a
privind opţiunile pentru clasa a
IX-a
- prezentarea ofertei şcolare în

Creşterea cu 5% a
numărului de elevi la
înscrierea în clasa a IXa (2020 față de 2019)
pentru toate
calificările –
învățământ liceal și
profesional

Anual

Echipa managerială
Cadre didactice
Comisia pentru
promovarea
imaginii școlii
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Parteneri

Cost

Consiliul
reprezentativ al
părinților
Consiliul
elevilor
Cnsilier școlar
Managerii
500 lei
unităților
școlare din
zonă
ISJ Suceava
CJRAE

Sursa
finantare

de

Fonduri proprii

Fonduri proprii
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mass-media
- participare la târguri
educaționale, Ziua porților
deschise etc.
Crearea și actualizarea
permanentă a paginii Web a
şcolii

Crearea unei pagini
web a școlii
Actualizarea paginii
web cu informaţii
privind examenele
naţionale şi cu oferta
educaţională a şcolii
pentru anul şcolar
2019-2020

An școlar 20192020

Permanent

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Echipa
managerială
Responsabil
pagina web

500 lei

Bugetul local

Prioritatea II:
Promovarea educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale în formarea iniţială
Obiectiv 1: Îmbunătățirea nivelului de educație, dezvoltare personală și formare profesională a elevilor
Tinta:
-

Desfășurarea unui proces instructiv-educativ de calitate pentru creșterea ratei de absolvire a liceului, de promovare a examenului de
certificare a calificării profesionale și de promovare a examenului de bacalaureat, în vederea accesării universităților de profil;
Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor;
Atragerea elevilor în desăvârşirea propriei formări profesionale în vederea ocupării unor locuri de muncă competitive;
Creșterea ratei de inserție a absolvenților în învățământul terțiar.

Context:
Din analiza internă efectuată rezulta că desfasurarea instruirii teoretice şi practice a elevilor se realizează în condiţii optime din punct de vedere ştiinţific.
Existenţa a 100% cadre didactice calificate ne recomanda ca unitate şcolară de referinţă în contextul local şi regional. Cu toate acestea există elevi care
renunţă la şcoală dupa finalizarea învăţămantului obligatoriu, din cauza nivelului de trai foarte scăzut. Datorită formării profesionale incomplete, aceştia
nu îşi găsesc locuri de muncă în profesiile pentru care s-au pregătit, mulţi dintre ei alegand să plece în străinătate unde prestează activităţi necalificate.
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Actiuni
pentru
obiectivului

atingerea Rezultate
(masurabile)

asteptate Data pana la Persoane
fnalizare
responsabile

Activităţi de consiliere copil –
părinte, realizate de către şcoală cu
susţinerea partenerilor

Număr elevi consiliaţi
mai mare cu 10% în 2020
față de 2019
Numar părinți
participanți mai mare cu
5% în 2020 față de 2019

Permanent

Consiliul de
administraţie

Sprijin financiar pentru elevii supuşi
riscului de părăsire timpurie a şcolii

Număr burse acordate
Menținerea ratei
abandonului şcolar sub
pragul de 3%

Permanent

Consiliul local

Echipa managerială
Oferirea de burse şi sprijin elevilor
proveniţi din medii dezavantajate
socio-economic, cu precădere
persoanelor dezavantajate social şi
din mediul rural
Promovarea documentelor
strategice în vederea diminuării
riscului de abandon şcolar

Numar beneficiari

Permanent

MEN
Rata abandonului şcolar
Număr absolvenţi
Permanent

Elaborarea şi implementarea
strategiilor de învăţare pentru a
răspunde stilurilor individuale,
nevoilor, abilităţilor şi gradului de
motivare ale fiecărui elev

Toate cadrele
didactice
Consiliul elevilor

Fişe de progres şcolar
Rezultate evaluări

Elaborarea , parcurgerea şi
monitorizarea programelor
remediale pentru elevii cu un nivel
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scăzut al pregătirii iniţiale
2019/2020
Implementarea unui program
„after school” pentru elevii
proveniţi din medii socioeconomice vulnerabile

Consiliul de
administraţie
Comitetul de părinţi

Număr elevi beneficiari
Chestionare de impact

Consiliul local

Prioritatea III: Formarea şi dezvoltarea resurselor umane. Asigurarea unui înalt nivel de performanţă a cadrelor didactice
Obiectiv 1: Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice. Utilizarea metodelor active centrate pe elev şi a mijloacelor moderne de
predare-învăţare-evaluare
Ţinta:
-

Creșterea competențelor cadrelor didactice având ca rezultat calitatea actului educațional și furnizarea permanentă a unor servicii
educaționale competitive;
Formarea continuă a cadrelor didactice în vederea asigurării calității în educație;

Context:
ameliorarea sistemului de formare continuă a personalului didactic şi managerilor;
corelarea formării continue a cadrelor didactice cu formarea iniţială a acestora;
aplicarea noilor strategii didactice şi pedagogice în cadrul unui învăţămant centrat pe elev.
Actiuni
pentru
atingerea Rezultate
asteptate Data pana la Persoane
Parteneri
obiectivului
(masurabile)
care vor fi responsabile
finalizate
-

Identificarea nevoilor de formare Inscrierea fiecărui cadru
ale personalului didactic
didactic la cel puţin un
curs de formare
Eficientizarea metodelor de
Progresul elevilor
monitorizare şi consiliere a
profesorilor debutanţi

Semestrul I al
fiecărui an
școlar
Permanent
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Director
Responsabil
perfecţionare
Responsabili arii
curriculare

ISJ, CCD

Cost

Sursa
de
finantare
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Formarea continuă prin activităţi
metodico-ştiinţifice şi pedagogice

Stimularea participării cadrelor
didactice la cursuri de formare

Proiectarea riguroasă a tuturor
activităţilor la nivelul fiecărei
structuri din şcoală
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Participarea cu lecţii
demonstrative,
informări etc. la
activitatea comisiilor
metodice
Număr profesori înscrişi
la cursuri

Permanent

Responsabilii de
comisii si catedre

Profesori
metodişti, mentori

Permanent

Responsabil
perfecţionare
Director

Ofertanți de
formare continuă
și perfecționare a
cadrelor didactice

Planuri de activitate

Luna
octombrie a
fiecărui an

Director
Responsabili comisii,
compartimente

Fonduri
proprii

Prioritatea IV: Asigurarea calităţii procesului educaţional
Obiectiv 1: Formarea și dezvoltarea unei culturi a calității educației la nivelului întregului colectiv didactic și nedidactic al școlii, la nivelul
elevilor, părinților și partenerilor economici și sociali. Îmbunătățirea procesului instructiv-educativ prin activități specifice de asigurare a calității
Ţinta:
- Ameliorarea mediocrității școlare/diminuarea mediilor generale sub 7,00 și a numărului elevilor corigenți și repetenți;
- Dezvoltarea sistemului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru reușita școlară și profesională a elevilor;
- Creșterea numărului de elevi și părinți angrenați în activități educative școlare și extrașcolare.
Context:
Finalităţile învăţământului tehnic si profesional presupun formarea capacităţilor cognitive şi a abilităţilor profesionale, asimilarea şi practicarea
consecventă a valorilor civice, morale şi estetice astfel încât să contribuie la dezvoltarea personală a elevilor si inserţia socio-profesională.
Din această perspectivă şcoala noastră este un spaţiu care oferă un mediu favorabil învăţării, motivează şi creează încredere. Calitatea sistemului
de învăţare este demonstrată de eficienţa educaţională, care constă în mobilizarea de resurse umane şi materiale cu scopul de a determina tinerii
să obţină rezultate relevante pentru lumea viitoarelor lor ocupaţii şi compatibile cu lumea valorilor unei societăţi democratice bazată pe
cunoaştere, dar analiza internă a relevat faptul că există aspecte care necesită îmbunătăţire: strategiile didactice utilizate de către profesori sunt
variate, dar insuficient adaptate stilurilor individuale de învăţare şi motivaţiei fiecărui elev, resursele materiale necesită îmbunătăţiri, unele spaţii
de învăţămant nu respectă criteriul ergonomic s.a.
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Actiuni
pentru
obiectivului

atingerea Rezultate asteptate Data pana la Persoane
(masurabile)
care vor fi responsabile
finalizate
Echipa
Proiectarea riguroasă a tuturor
manageriala
activităţilor la nivelul fiecărei
Anual,
Cadre didactice
structuri funcţionale din şcoală
Planuri manageriale
octombrie
Responsabili
comisii, catedre
Elaborarea RAEI – Raportul anual RAEI
Anual,
Sefi
de evaluare internă şi a Planului
Plan de îmbunătăţire
octombrie
compartimente
de îmbunătăţire a calităţii
Consiliul de
administratie
Realizarea planului operaţional
Comisia de
privind asigurarea calităţii în
Obţinerea de
asigurare a
educaţie
informatii referitoare
Anual,
calitatii
la nevoile de instruire
octombrie
Evaluarea iniţială (nevoile
educaţie şi formare
elevilor, stiluri de învăţare,
Iniţierea şi derularea
Cadrele didactice
cunoştinţe şi abilităţi anterioare)
unor programe de
educaţie remedială,
diferenţiată
Permanent
Realizarea programelor de
recuperare şi consolidare a
deprinderilor şi cunoştinţelor
Rezultatele elevilor
Permanent
Cadrele didactice
elevilor, în scopul creşterii
Fişa de progres
performanţelor şi evitării eşecului Planuri remediale
şcolar
Responsabilul
comisiei de
Aplicarea de chestionare cadrelor
Anual,
perfectionare
didactice pentru identificarea
septembrie
nevoilor de dezvoltare
profesională
Echipa
Implementarea metodelor active 90% din cadrele
Permanent
manageriala
de învăţare şi metodelor
didactice aplica
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Parteneri

Cost

Sursa
finantare

de

Extrabugetare
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alternative de evaluare

metode active de
invatare

Adaptarea strategiilor didactice la
particularităţile şi nevoile elevilor;
diversificarea şi modernizarea
strategiilor didactice

25% din lectii se
desfasoara utilizand
AEL

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Responsabilii de
comisii si catedre

Permanent

Toate cadrele
didactice

Permanent

Sefi de
compartimente

Desfăşurarea lecţiilor AEL
Perfecţionarea personalului
didactic auxiliar în vederea
utilizării echipamentelor IT şi a
softurilor specifice

Personalul serviciilor
secretariat si
contabilitate lucreaza
pe calculator – 100%

Perfecţionarea cadrelor didactice
în vederea comunicării într-o
limbă străină de circulaţie
internaţională

75% din cadrele
didactice sunt capabile
sa comunice intr-o
limba straina

Corelarea demersurilor
colectivului didactic cu cele ale ISJ
Suceava, MEN în domeniul
calităţii în educaţie

Documente CEAC

Aplicarea standardelor naţionale
de evaluare

Progresul elevilor

Realizarea unei baze de date
privind rezultatele evaluărilor
naţionale pe discipline şi ani
şcolari /actializare

Permanent

Toate cadrele
didactice
Responsabilul
ariei „Limba si
comunicare”
Toate cadrele
didactice

Permanent
Toate cadrele
didactice
Secretariat

Baza de date

Permanent
Toate cadrele
didactice

Participarea elevilor la concursuri
şi olimpiade şcolare
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Permanent
Cuprinderea tuturor elevilor în
forme de educaţie
extracurriculară

Numar premii,
distinctii
Permanent
90% din elevi participa
la activitati
extracurriculare
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partenere
Consilier educativ
Comisia pt
activităţi
extraşcolare

Fonduri proprii
Sponsorizări

Parteneri
sociali

Prioritatea V:
Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, pentru a răspunde cerinţelor tehnologice în evoluţie
Obiectiv 1: Atragerea de fonduri pentru construirea unei noi clădiri pentru ferma didactică, anexe fermă, ateliere de întreţinere şi laboratoare de
specialitate; amenajarea şi dotarea cu echipamente specifice a laboratorului de agroturism, până în 2020
Ţinta:
-

construirea unei noi clădiri pentru ferma didactică, anexe fermă, ateliere de întreţinere şi laboratoare de specialitate, până în 2022;
amenajarea şi dotarea cu echipamente specifice a laboratorului de agroturism și a laboratorului de industrie alimentară, până în 2020;

Context:
Din analiza interna efectuata rezulta ca desfasurarea instruirii teoretice si practice a elevilor se realizeaza in conditii improprii si necorespunzatoare
standardelor. Mobilierul scolar este uzat, mijloacele de invatamant din dotarea cabinetelor, laboratoarelor si atelierelor sunt invechite si insuficiente,
ferma didactica nu are un aspect modern, in ciuda eforturilor proprii. Este nevoie de crearea unui exemplu tehnologic multiplicabil spre gospodariile
taranesti care sa duca la eficientizarea activitatilor agricole si dezvoltarea altora complementare contribuind la cresterea nivelului de trai in ruralul
montan.
Actiuni
pentru
atingerea Rezultate
asteptate Data pana la Persoane
Parteneri
Cost
Sursa
de
obiectivului
(masurabile)
care vor fi responsabile
finantare
finalizate
Inventarierea lucrărilor efectuate
Liste de inventar
Ianuarie 2020 Echipa managerială
Primăria
Dorna
Nu este cazul
Situații de lucrări
Administrator
Candrenilor
financiar
Administrator
patrimoniu
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Inițierea demersurilor pentru
reactualizarea proiectului, în
atenția MEN și MADR

Memoriu justificativ
Proiect
Studiu de impact

Februarie
2020

Echipa managerială
Responsabil aria
curriculară
”Tehnologii”

Primăria și
Consiliul local
Agenția Zonei de
Munte

Nu este cazul

Identificarea de surse de finanțare
prin Progamul Național de
Dezvoltare Rurală

Surse de finanțare
complementare

Septembrie
2020

Echipa managerială
Responsabil aria
curriculară
”Tehnologii”

Primăria și
Consiliul local
Agenția Zonei de
Munte

Nu este cazul

Prioritatea V:
Dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale, pentru a răspunde cerinţelor tehnologice în evoluţie
Obiectiv 2: Modernizarea bazei materiale
Ţinta:
-

reabilitarea corpului A al clădirii școlii;
amenajarea a două laboratoare de specialitate;
construcția și amenajarea grupului sanitar de la etajul I al corpului A de clădire;
construcția unei remize de mașini agricole.

Context:
Din analiza internă efectuată rezultă că este necesară înlocuirea acoperișului și tâmplăriei interioare a corpului A de clădire, ce datează din 1941. Este
necesară construcția și amenajarea grupului sanitar de la etajul I al corpului A de clădire respectiv construcția unei remize pentru mașinile agricole,
tractoarele și autoturismele școlii de șoferi.
Actiuni
pentru
obiectivului

atingerea Rezultate
asteptate Data pana la Persoane
(masurabile)
care vor fi responsabile
finalizate
Utilizarea eficientă a resurselor și
Actualizarea bazei de
Anual, 31
Administrator
gestionarea corectă a
date privind mijloacele
decembrie
financiar
patrimoniului școlii
fixe și obiectele de
Administrator de
inventar
patrimoniu
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Crearea unui ambient plăcut,
propice, pentru desfăşurarea în
bune condiții a procesului
instructiv -educativ

Dotarea sălilor de clasă
Echipamente și mijloace
didactice noi

Permanent

Îmbunătățirea dotării didacticomateriale a școlii (ateliere de
practică, cabinete de specialitate)
conform standardelor de pregătire
profesională)

Achiziționarea de
manuale, cărți de
specialitate, softuri
educaționale și birotică,
materiale pentru ferma
didactică, atelierul de
mecanică și școala de
șoferi
Înlocuire acoperiș corp
A
Înlocuire tâmplărie
interioară corp A

Permanent

Dotarea unui Laborator de
agroturism și a unui Laborator de
industrie alimentară

Derularea proiectului MADR
pentru licee agricole

Începerea lucrărilor de reabilitare a
corpului A de clădire
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Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu
Echipa managerială
Echipa managerială
Responsabil fermă
Administrator
financiar
Administrator de
patrimoniu

Consiliul local
Asociația France
Parrainage

Buget local
Sponsorizări
Fonduri
proprii

Consiliul local
FAM Dorna
Agenți economici
parteneri

Buget local
Subvenții
Sponsorizări
Fonduri
proprii

Ianuarie 2021

Primăria comunei
Dorna Candrenilor
Consiliul de
administrație

Primăria comunei
Dorna Candrenilor

3.069.54
3 lei

Două laboratoare
dotate conform SPP

August 2020

DADR Suceava

296.507
lei

Finanțarea investiției
pentru anul 1, conform
Planului de finanțare
(construcție complex
didactic pentru instruire
practică în agricultură)

Decembrie
2023

Primăria comunei
Dorna Candrenilor
Ministerul
Agriculturii și
Dezvoltării Rurale
Primăria comunei
Dorna Candrenilor
Consiliul de
administrație

MADR
Fundația RomânoAmericană

7.705.20
7 lei
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PLAN MANAGERIAL
ANUL ȘCOLAR 2019 - 2020
Obiective generale
Principalele obiective desprinse din strategiile Ministerului Educaţiei Naționale, din Programul de Guvernare şi din programele de
dezvoltare în plan teritorial, în perioada următoare, privesc :


Ridicarea standardului demersului didactic, transformarea învăţământului preponderent reproductiv într-un învăţământ euristic, formativ;



Proiectarea unui sistem modern de evaluare şi implicare a cadrelor didactice în aplicarea riguroasă a sistemului naţional de evaluare;



Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bază didactico-materială pentru desfăşurarea procesului educaţional;



Fundamentarea ofertei educaţionale pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor şi a cerinţelor pieţei muncii;



Utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor europene;



Implicarea mai accentuată a partenerilor educaţionali din comunitatea locală în soluţionarea problemelor şcolii.
Obiective specifice pe domenii funcţionale

Domeniul
MANAGEMENT

Obiective specifice
1. Realizarea unui management dinamic şi activ
2. Analiza şi diagnoza managementului educaţional
3. Elaborarea documentelor manageriale de proiectare
4. Aplicarea eficientă a instrumentelor de asigurare a calităţii

CURRICULUM

1. Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare- evaluare şi a serviciilor educaţionale în vederea
respectării standardelor naționale și europene
2. Extinderea procesului de informatizare a şcolii
3. Orientarea şi optimizarea învăţării, măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării iniţiale
84

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

4. Evaluarea și revizuirea permanentă a CDȘ si CDL în scopul creșterii calității actului educațional
5. Corelarea planului anual de şcolarizare cu evoluţia demografică din zonă, opţiunile/interesele elevilor şi
posibilităţile de inserţie profesională pe piaţa muncii
6. Autorizarea unor calificări noi: tehnician veterinar și tehnician în prelucrarea produselor de origine
animală
7. Derularea de proiecte şi programe educative
RESURSE

UMANE

MATERIALE

ŞI 1. Perfecționarea cadrelor didactice prin examene de grade didactice, cursuri de perfecționare metodică și în
specialitate
2. Dezvoltarea profesională de studiu individual, documentare științifică, participare la cercuri pedagogice,
sesiuni de comunicări metodico-științifice, simpozioane, schimburi de experiență, seminarii de formare
3. Perfecționarea personalului didactic auxiliar și nedidactic
4. Modenizarea şi conservarea infrastructurii şcolare şi realizarea dotărilor specifice acesteia
5. Actualizarea bazei didactico – materiale în acord cu standardele demersurilor curriculare
6. Reconstrucţia învăţământului rural

DEZVOLTARE
INSTITUȚIONALĂ
RELAŢII COMUNITARE

1. Participarea reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea atribuţiilor ce le revin în activitatea şcolii
ȘI 2. Responsabilizarea părinţilor pentru asigurarea unor servicii educaţionale în şcoală
3. Adaptarea conduitei didactice la așteptările beneficiarilor secundari ai educației
4. Promovarea parteneriatului social; colaborarea eficientă cu toți partenerii implicați în proiecte
educaționale
5. Promovarea imaginii Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor

85

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Program de formare continuă a cadrelor didactice

Obiective

Activitate

Resurse umane și

Termen

Responsabilități

Indicatori de
performanță

materiale
Identificarea

Stabilirea necesarului de

Cadre didactice

Octombrie

Responsabilul cu

Lista cadrelor

domeniilor care

formare a cadrelor didactice

Chestionar de nevoi

2019

formarea continuă și

didactice cu nevoi de

necesită formarea

prin aplicarea și analiza unui

perfecționarea

formare

profesională

chestionar de nevoi

Formarea și

Înscrierea cadrelor didactice

Cadre didactice

Octombrie

Responsabilul cu

Lista cadrelor

dezvoltarea

la cursuri de formare

Oferta CCD Suceava

2019

formarea continuă și

didactice înscrise la

perfecționarea

cursuri de formare

Permanent

Directori

Parteneriate existente

Permanent

Responsabilii

Fișe de lectură

profesională
Optimizarea

Dezvoltarea unor

Cadre didactice

activităților de formare

parteneriate instituționale cu

Furnizori de formare

și dezvoltare

furnizori de formare

profesională

acreditați

Formarea și

Utilizarea fondului de carte

Cadre didactice

dezvoltarea

al bibliotecii și asigurarea

Fondul de carte al

catedrelor și

profesională

accesului la publicațiile de

bibliotecii

comisiilor metodice

specialitate
Asigurarea

Stabilirea tematicii ședințelor

caracterului stimulativ

de catedră centrate pe metode

în procesul propriu de

activ-participative

Cadrele didactice

Octombrie

Membrii CA

Evaluarea Planurilor

2019

Responsabilii

managerial ale

comisiilor metodice

comisiilor metodice

Coordonatorul pentru

Număr proiecte

formare
Îmbinarea tradiției cu

Stabilirea tematicii și

Cadre didactice
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inovația, în mod

structurii proiectelor

Elevi

proiecte și programe

derulate pe parcursul

echilibrat, coherent și

educaționale intra/inter și

Documentația aferentă

educative școlare și

anului școlar

de calitate

transdisciplinare

fiecărui proiect

extrașcolare

educațional
Deplasarea accentului

Întocmirea planificărilor

Cadre didactice

demersului didactic, de anuale și semestriale cu

Planificări anuale și

pe latura informativă

accent pe activități educative

semestriale

pe cea formativă

cu character aplicativ

Eficientizarea

Utilizarea metodelor

Cadre didactice

procesului instructiv -

moderne de învățare centrată

Elevi

educativ

pe elev și diminuarea stilului

Semestrial

Responsabilii

Planificări anuale și

comisiilor metodice

semestriale cu
respectarea criteriilor
menționate

Permanent

Comisia pentru

Ameliorarea

curriculum

rezultatelor școlare

de învățare tradițional
Promovarea

Selectarea și sprijinirea

Elevi

Conform

Coordonatorul pentru

Număr proiecte

activităților în achipă

proiectelor educaționale ce

Parteneri educaționali

termenelor

proiecte și programe

derulate

vizează dezvoltarea

prevăzute în

educative școlare și

abilităților practice

proiecte

extrașcolare

Permanent

Laboranți

Numărul activităților

Utilizarea eficientă a

Extinderea activităților

Cadre didactice

bazei material pentru

desfășurate în laboratoare și

Elevi

Responsabil AEL

desfășurate în aceste

formarea deprinderilor

CDI la majoritatea

Laboratoare și

Bibliotecar

spații

de autoinstruire

disciplinelor și la toate

cabunete

Conform

CA

Proiecte educaționale
cu finanțare externă

nivelurile de clase
Familiarizarea cadrelor Organizarea unor cursuri de

Cadre didactice

didactice cu metodele

perfecționare a cadrelor

ofertei CCD

Directori

specific muncii în

didactice în Managementul

Suceava

Responsabilul cu
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formarea continuă și

proiectelor

perfecționarea
Dezvoltarea și

Stimularea activității de

Directori

Articole și cărți

formarea profesională

cercetare științifică și

Responsabilul cu

publicate

pedagogic a cadrelor

formarea continuă și

didactice

perfecționarea

Schimb de

Organizarea unor lecții

experineță/exemple de

deschise/interasistențe la

bune practici

orele de curs și cele

Cadre didactice

Cadre didactice

Permanent

Lunar

Responsabilii

Fișe de asistențe și

comisiilor metodice

interasistențe

Director

Fișe de asistențe la

Director adjunct

ore

educative cu focalizare pe
predarea interactivă
Monitorizarea

Realizarea asistențelor la ore

activității cadrelor

Cadre didactice

Permanent

Graficul asistențelor

didactice

Responsabil CEAC

Program de dezvoltare a bazei materiale

Obiective

Activitate

Resurse umane și

Termen

Responsabilități

performanță

materiale
Stabilirea necesarului Inventarierea
de resurse financiare

lucrărilor

de Administrator

Noiembrie

întreținere, reparații, investiții Baza material a școlii

Indicatori de

Administrator

2019

Devize de lucrări
Procese-verbale

necesare în anul curent

constatare

Responsabilizarea

Încheierea contractelor

Învățătorii și diriginții

Septembrie

Directori

Contracte

cadrelor didactice, a

educaționale; întocmirea

Administrator

2019

Administrator

educaționale
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părinților și elevilor cu proceselor verbale de predare-

Consiliul reprezentativ

financiar

privire la păstrarea și

al părinților

Administrator

primire a sălilor de clasă

întreținerea spațiilor

Procese-verbale

patrimoniu

școlare și a bunurilor
școlii
Promovarea inovației

Modernizarea

Ianuarie

Directori

Echipamente IT

pedagogice și

laboratoarelor/cabinetelor prin Administrator

2020

CA

Fond de carte

introducerea noilor

procurarea de echipamente IT

patrimoniu

tehnologii în practicile

Dotarea bibliotecii cu fond de

Bibliotecar

educative curente

carte și documentar

Ianuarie 2020

Directori

Sistem de

CA

supraveghere audio-

pluridisciplinar
Creșterea confortului

Dotarea sălilor de clasă, a

Administrator

și siguranței elevilor

internatului și cantinei școlare

patrimoniu

cu camere de supraveghere

video funcțional

audio-video (unde este cazul)

Sistem de sonorizare
funcțional

Crearea unui climat de

Contractarea serviciilor de

siguranță și confort

pază cu firme specializate

Directori

Februarie

Directori

Absența incidentelor

2020

CA, Consiliul Local

în cadrul unității

Dorna Candrenilor
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Program de extindere a ofertei educaționale
Obiective

Activitate

Resurse umane și

Termen

Responsabilități

Indicatori de
performanță

materiale
Extinderea ofertei

Adoptarea măsurilor

Cadre didactice

Septembrie

Directori

Funcționarea unei

educaționale a școlii

necesare bunei funcționări

Părinți

2019

CA

grupe GPP cu 25

a GPP Dorna Candrenilor

preșcolari

și programului ȘDȘ

Funcționarea a două
grupe ȘDȘ pentru
învățământul primar

Adaptarea

Fundamentarea planului de

Chestionare

Decembrie

Directori

Proiectul planului de

curriculumului la

școlarizare pe cerințele

Analiza de nevoi

2019

CA

școlarizare

nevoile

comunității

Cadre didactice

Annual

Directori

Corelarea

comunității/autorizarea
unor noi calificări:
tehnician veterinar și
tehnician în prelucrarea
produselor de origine
animală
Adaptarea

Elaborarea proiectului de

curriculumului școlar la

curriculum al școlii privind

septembrie/

CA

obiectivelor stabilite

nevoile de dezvoltare

aplicarea curriculumului

februarie

Comisia pentru

la nivel național și

personală a elevilor

național și dezvoltarea

curriculum

local cu cele

locală de curriculum.

specificate în

proiectarea și realizarea

proiectul școlii
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efectivă a rezultatelor
așteptate ale învățării.
Creșterea gradului de

Aplicarea unui set de

Elevi

consultare a părinților

chestionare elevilor și

Părinți

în alegerea disciplinelor

părinților pentru

Seturi de chestionare

opționale

identificarea expectanțelor

Ianuarie 2020

Comisia pentru

Prelucrarea sintetică a

curriculum

rezultatelor
chestionarelor

beneficiarilor
Adaptarea

Selectarea CDȘ și CDL în

Elevi

Februarie

Comisia pentru

Oferta CDȘ și CDL

curriculumului școlar la

funcție de obiective și

Cadre didactice

2020

curriculum

nevoile de dezvoltare

tematici ce răspund

Programe CDȘ și

personală a elevilor

nevoilor educaționale ale

CDL

Semestrial

Responsabilii

Fișe de observare a

catedrelor/colmisiilor

activității didactice

beneficiarilor
Selectarea și urmărirea

Realizarea graficului

Membrii comisiilor

unor indicatori sintetici

interasistențelor în cadrul

metodice

și obiectivi pentru

comisiilor metodice/ariilor

activitatea didactică

curriculare

Creșterea ponderii

Elaborarea graficului și

Cadre didactice

rezultatelor bune și

tematicii programelor de

Elevi

foarte bune ale elevilor

pregătire suplimentară a

la evaluările 2-4-6, EN

elevilor în vederea

VIII, bacalaureat și

susținerii examenelor

metodice

certificare a calificării
profesionale
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Responsabilii

Analiza rezultatelor

comisiilor metodice

examenelor și

Directori

evaluărilor
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Prevenirea abandonului

Identificarea cauzelor

Elevi

Permanent

și eșecului școlar

absenteismului și eșecului

Cadre didactice

școlar și derularea

Psiholog școlar
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Învățători și diriginți

Diminuarea

Psiholog școlar

numărului de absențe;
ameliorarea indicilor

programelor de diminuare

calitativi ai

a acestor fenomene

rezultatelor școlare

Eficientizarea

Abordarea interdisciplinară

Cadre didactice

procesului didactic

a noțiunilor și conceptelor

Elevi

Permanent

științifice

Comisia pentru

Proiecte

curriculum

interdisciplinare

Responsabilii
comisiilor metodice

Promovarea imaginii

Realizarea mapei

Mapă publicitară,

Decembrie

Directori

Activități de

școlii și a ofertei

publicitare și a unor

pliante, pixuri

2019

Comisia de promovare

marketing

educaționale a Liceului

materiale promoționale

inscripționate etc.

a imaginii școlii

educațional
Ziua porților deschise

Tehnologic Dorna
Candrenilor
Comisia de promovare

Pliante, filme, afișe,

a imaginii școlii

pagina web, articole

imaginii instituției prin

Responsabil pagina

în presa locală etc.

mass-media

web

Mediatizarea ofertei

Elevi

Permanent

educaționale și promovarea

Cadre didactice
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Program de consolidare a legăturilor dintre școală și comunitate prin programe și parteneriate educaționale
Obiective

Activitate

Resurse umane și

Termen

Responsabilități

performanță

materiale
Participarea părinților

Implicarea părinților în

Elevi

la ore de curs, la

activitățile curente

activități extrașcolare,

Indicatori de

Permanent

Directori

Grad de participare

Părinți

Responsabil

efectivă a părinților

Cadre didactice

activitatea cu familia

la activități

Coordonatorul pentru

Prezența

la activitățile de
consiliere psihopedagogică
Mediatizarea

Participarea reprezentanților

Elevi

activităților

comunității la activitățile

Cadre didactice

proiecte și programe

reprezentanților

extrașcolare în

extrașcolare organizate în

Reprezentanții

educative școlare și

comunității la

comunitatea locală

cadrul școlii

comunității locale

extrașcolare

activități

Informarea cetățenilor

Colaborarea elevilor cu

Elevi

Coordonatorul pentru

Articole în presa

comunei Dorna

mass-media locală

proiecte și programe

locală

Permanent

Permanent

Candrenilor privind

educative școlare și

activitățile desfășurate

extrașcolare

în cadrul Liceului
Tehnologic
Elevi

Anul școlar

Director adjunct

Realizarea

în privința problemelor caritabile în cadrul Strategiei

Cadre didactice

2019-2020

Echipa de proiect

activităților conform

sociale ale comunității

Naționale de acțiune

Organizații/instituții

comunitară

partenere

Negocierea/încheierea unor

Elevi

Sensibilizarea elevilor

Inițiarea/dezvoltarea

Organizarea unor activități

proiectului

Permanent
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unor parteneriate cu

contracte de parteneriat

instituții de învățământ

educațional cu unități de

Cadre didactice
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Responsabilii

în derulare

comisiilor metodice

Activități realizate în

învățământ

cadrul proiectelor în

preuniversitar/superior din

parteneriat

județ/țară
Director adjunct

Număr participări la

Coordonatorul pentru

activități

proiecte, dezbateri, ateliere

proiecte și programe

Chestionare de

pentru prezentarea și analiza

educative școlare și

impact

modelelor educaționale,

extrașcolare

Schimburi de

Organizarea/participarea la

Elevi

Permanent

experiență/de bune

simpozioane, concursuri,

Cadre didactice

practici

doidacticfe din diferite spații
culturale
Susținerea de către

Atragerea de fonduri pentru

Buget local

Directori

Număr burse de

comunitatea locală a

susținerea elevilor capabili

Donații

Consiliul local al

merit/de studio

performanței școlare

de performanță

sponsorizări

comunei Dorna

acordate

Semestrial

Candrenilor
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Direcții de acțiune anul școlar 2019-2020
Îmbunătățirea calității educației prin formarea continuă a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic;
modernizarea actului didactic.
Opțiuni stretegice

Direcții de acțiune

Resurse strategice

Rezultate

Stimularea activității de Resurse umane formate Valorificarea în practică a competențelor de predare ale Proces educațional de calitate
cercetare
pedagogică

științifică
a

și din

punct

de

vedere cadrelor

didactice,

centrate

pe

dezvoltarea

de și

eficient,

centrat

pe

cadrelor profesional (100% cadre competențe cheie dobândite în urma programelor de competențe și pe nevoile

didactice

didactice calificate)

formare continuă.

educaționale

reale

ale

Promovarea CDȘ și CDL axat pe formarea și elevului
Transformarea procesului Posibilități de formare dezvoltarea competențelor tehnice și tehnologice de Noi competențe de predare
de învațare într-un proces prin programe de formare specialitate, a competențelor digitale și de comunicare.

pentru actorii schimbărilor în

activ, antrenant și atractiv continuă

Pregătirea cadrelor didactice pentru descentralizarea

educație – cadrele didactice

pentru elevi

curriculumului în vederea realizării unor planuri de Oferta
didactice învățare

Mijloace
Schimb de experiență prin moderne

(PC,

individuală

bazate

pe

dezvoltarea

educațională

de diversificată,

modernă,

sistem competențe, prin activități de aprofundare și diferențiere; atractivă și relevantă

interasistențe la orele de AEL, licențe, laptopuri, realizarea evaluării inițiale și finale a elevilor și Performanță, rezultate bune la
curs și cele educative cu videoproiectoare,
focalizare

pe

predraea interactivă)

interactivă,

tablă valorificarea rezultatelor acestora.

învățătură, examene

Activități în cadrul comisiilor metodice în vederea Creșterea

procentului

de

diseminării prevederilor legislative privind sistemul de promovabilitate la examenele

individualizarea învățării

Centru IC3

învățământ bazat pe competențe.

finale

Cunoașterea metodologiilor și programelor pentru Rezultate la olimpiade și
Dotarea cu mijloace de Laboratoare și cabinete examenele naționale.

concursuri școlare

învățământ

Diversificarea ofertei educaționale prin elaborarea CDȘ

Creșterea ponderii cadrelor

și CDL transdisciplinar.

didactice

curriculare,

și

auxiliare pe specialități
extinderea
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fondului

carte

al

Act didactic de calitate prin utilizarea metodelor tehnologia modernă

dotarea

cu

didactice moderne și generalizarea mijloacelor TIC la Creșterea

de

bibliotecii,
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tehnologie modernă

toate disciplinele.

numărului

de

mijloace didactice moderne

Creșterea confortului și a siguranței în școală; îmbunătățirea bazei materiale
Opțiuni stretegice

Direcții de acțiune

Resurse strategice

Rezultate

Suplimentarea

Resurse umane

Inventarierea lucrărilor necesare reamenajării și

Reducerea numărului de

videoproiectoarelor și a

specializate

modernizării spațiilor școlare și spațiilor auxiliare

conflicte/stări tensionate

camerelor de supraveghere

Dotare materială și

Inventarierea tuturor dotărilor existente la nivelul unității

Contracte de colaborare cu

audio-video

tehnologică de calitate

școlare

instituții și firme specializate

Colaborare eficientă cu

Stabilirea fondurilor necesare și a surselor de finanțare

Asigurarea unui climat de

Depunere de aplicații prntru finanțare prin programe

confort și siguranță în

comunitare

unitatea de învățământ

Sporirea siguranței elevilor autoritățile publice
prin eficientizarea

locale și județene

procedurilor de acces în

Extinderea sistemului de

unitate

supraveghere audio-video și a
sistemului de sonorizare

Îmbunătățirea bazei

Mobilier școlar adecvat unei

materiale existente

bune desfășurări a activității
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Extinderea ofertei educaționale
Opțiuni strategice

Resurse strategice

Direcții de acțiune

Adaptarea curriculumului

Resurse umane pregătite

Analiza nevoilor comunității și a pieței muncii privind

Funcționarea GPP

școlar la cerințele

din punct de vedere

oferta educațională

Funcționarea ȘDȘ

comunității locale și a

profesional, cu

Autorizarea calificărilor: tehnician veterinar și tehnician

Realizarea în proporție de

nevoilor de dezvoltare

competențe multiple

în prelucrarea produselor de origine animală

100% a planului de

personală a elevilor

Rezultate la concursuri

Mediatizarea ofertei educaționale pentru toate nivelurile

școlarizare pentru

Diversificarea calificărilor

și competiții

de învățământ

învățământul profesional și

pentru domeniul

Elevi și părinți dornici

Agricultură și Industria

de a frecventa școala

Alimentară

noastră

Rezultate

liceal

Dezvoltarea parteneriatelor instituționale
Opțiuni strategice

Direcții de acțiune

Resurse strategice

Rezultate

Sprijin pentru proiectarea

Resurse umane bine

Promovarea de proiecte educaționale dedicate formării și

Proiecte educaționale bazate

și organizarea activităților

pregătite din punct de

dezvoltării competențelor sociale și civice, de inițiativă și

pe dezvoltarea competențelor

educative extracurriculare

vedere profesional

antreprenoriat, sensibilitate și expresie culturală

cheie

Posibilități de formare

Proiecte derulate de Consiliul elevilor

Oferta educațională

Asigurarea educației

prin programe de

Identificarea unor potențiali parteneri pentru noi

extracurriculară diversificată,

complementare – educație

formare continuă

colaborări

modernă, atractivă și

pentru sănătate, cultură,

Parteneriate cu instituții

Continuarea proiectelor și parteneriatelor existente

relevantă

antreprenorială,

și organizații

Crearea unor echipe de lucru specializate în

Elevi motivați de propria

managementul proiectelor

formare

tehnologică etc.
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Derularea Programului de finanțare al Ministerului

Sistem educațional

Creșterea implicării în

Agriculturii și Dezvoltării Rurale

performant, rezultate mai

dezvoltarea parteneriatelor

Implicarea în parteneriatele Ministerului Agriculturii și

bune la învățătură, examene,

locale, naționale și

Dezvoltării Rurale cu instituții similare din alte țări

acces facil la piața muncii

internaționale și

Schimburi de experiență cu

valorificarea rezultatelor

instituții similare din țară sau

în activitatea curriculară și

străinătate

extracurriculară
Susținerea unor programe
și proiecte în parteneriat
cu comunitatea locală și
operatorii economici
parteneri
Dezvoltarea unor
parteneriate cu instituții de
învățământ, organizații
profesionale, alte
organizații din țară sau
străinătate
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Promovarea imaginii și creșterea prestigiului școlii
Opțiuni stretegice

Direcții de acțiune

Resurse strategice

Rezultate

Îmbunătățirea imaginii

Resurse umane bine

Îmbunătățirea paginii web

Cunoașterea evenimentelor

școlii la nivelul

pregătite și formate din

Organizarea Zilei porților deschise

din viața școlii

comunității locale,

punct de vedere

Difuzarea filmului de promovare a liceului pe toate

Mediatizarea exemplelor de

județene, naționale

profesional

canalele media

bună practică

Elevi motivați, implicați,

Amenajarea unor panouri pentru mediatizarea rezultatelor Film de promovare a școlii

Strategii eficiente de

disciplinați

obținute

marketing educațional

Contracte educaționale

Articole/interviuri în presă

Rezultate bune la
examenele naționale
Pagina web
Pagina facebook
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Plan operaţional pentru anul şcolar 2019 - 2020
I . Management

Obiective
specifice

Activităţi / Acţiuni

Durată / Termen

Responsabilităţi

Strategii de
realizare

Indicatori de
realizare/
Evaluare

Măsuri /
Acţiuni de reglare

- Finalizarea încadrării cu
personal didactic
- Reorganizarea Consiliului de

9 septembrie

administraţie

2019

- Stabilirea învăţătorilor şi

Realizarea

Director adjunct

diriginţilor
1. Realizarea
unui management
dinamic şi activ

Încadrarea cu

încadrării pe

personal didactic

posturile vacante,

Analiză

a Liceului Dorna

emiterea deciziilor

obiectivă

Candrenilor

de organizare a

Director

- Reorganizarea activităţii

16 septembrie

Director

catedrelor şi comisiilor de

2019

Director adjunct

specialitate

- Elaborarea programelor

1

manageriale

octombrie2019

- Participarea la cursuri de

- conform

Director

formare managerială şi

calendarului ISJ

Director adjunct

schimburi de experienţă

Suceava

Şedinţe de

comisiilor metodice

lucru

Documentele

şi a comisiilor pe

Organizare

comisiilor

domenii de

Elaborare

metodice

activitate,
participarea

100

Documentele

cadrelor didactice

Consiliului de

la consfătuiri şi

Administraţie

cursuri de formare
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-Evaluarea activităţii
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Director

Evaluare

Calificativele

Asistenţe la ore,

desfăşurate de cadrele didactice

Director adjunct

Prognoză

acordate

consultanţă

în anul şcolar

Consiliul de

2.Analiza şi

2018/ 2019

administraţie

diagnoza

- Acordarea calificativelor

managementu-lui

anuale pe baza grilelor de

educaţional

evaluare
Prognoză

Fişele postului

Completarea fişei

Decizii

postului şi emiterea

30 august 2019

- Stabilirea responsabilităţilor

16 septembrie

Director

cadrelor didactice pentru anul

2019

Responsabil Fișa

şcolar 2019/2020

postului

deciziilor

Secretar șef
3. Elaborarea

- Întocmirea orarului şcolii în

9 septembrie

Comisia de elaborare

Analiză

documentelor

concordanţă cu ceriţele

2019

a orarului

obiectivă

manageriale de

curriculum-lui şcolar şi cu

Fişe

proiectare

respectarea curbei de efort

Documente emise

Documentul

şcolii

- Întocmirea documentelor

Documente

necesare conducerii procesului

Analiză

de învăţământ :

obiectivă



Baza de date
Stabilirea

Planul de activitate al

16 septembrie

Director

direcțiilor de

Consiliului de

2019

Director adjunct

activitate pentru

administraţie


Realizarea orarului

Consiliul de
Întâlniri cu

Tematica şedinţelor
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Consiliului de

Director

membrii

pentru Consiliul

administraţie

Director adjunct

Consiliului de

profesoral

administraţie

Completarea cu

Tematica şedinţelor
Consiliului profesoral

9 septembrie

prevederi

Regulamentul de

2019

suplimentare a

ordine interioară

15 noiembrie

Director

Întâlniri cu

Regulamentului de

Programul de

2019

Director adjunct

cadrele

organiare și

Perfecţionare prin

Responsabil Comisia

didactice

funcționare a

consilii profesorale,

perfecționare

LTDC

catedre, comisii

9 septembrie

Stabilirea graficului

metodice

2019

de perfecţionare

Programul activității

Responsabil activități

prin intermediul

educative şi de

educative școlare și

Comisiilor

consiliere

1 octombrie

Calendarul anual al

2019

extrașcolare

Întâlniri cu

didactice

Identificarea unor

artistice şi sportive

15 octombrie

comisiilor metodice

programe de

Bazele de date ale

2019

Învățători și diriginţi

perfecţionare
avantajoase pentru

comisiilor metodice


metodice.

cadrele
Responsabilii

activităţilor cultural

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Cataloagele şcolare

15 octombrie

Şedinţe de

2019

lucru

12 septembrie
2019

Elaborare
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Întocmirea Raportului de

10 octombrie

Responsabil Comisie

Ședințe de

Raportul de

autoevaluare internă a Comisiei

2019

CEAC

lucru

autoevaluare

de asigurare a calității

internă RAEI
Analiză și

4. Aplicarea

Monitorizarea funcționării

sinteză

eficientă a

comisiei de evaluare și

Conform

Director

instrumentelor de

asigurare a calității

graficului

Responsabil CEAC

asigurare a
calităţii

Monitorizarea internă a

aplicarea
Strategia de

prevederilor

evaluare internă a

specifice

Planificare și

calității

proiectare

Setului de
proceduri

procesului de asigurare a

CEAC

actualizate pentru

calității, validarea rapoartelor

15 octombrie

Consiliul de

toate

de autoevaluare, întocmirea

2019

administrație

compartimen-tele

Consiliul profesoral

Planuri remediale

planurilor de îmbunătățire

Respectarea şi
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II . Curriculum

Obiective
specifice

Activităţi / Acţiuni

Durată / Termen

Responsabilităţi

Strategii de
realizare

Indicatori de
realizare/
Evaluare

Măsuri /
Acţiuni de reglare

Informarea cadrelor didactice

2 septembrie

Director

Informare

Documentele

Informări în cadrul

cu privire la noua structură a

2019

Director adjunct

Organizare

realizate de

Consiliului
profesoral

1. Asigurarea

anului şcolar, cunoaşterea

personalul

calităţii

planurilor de învăţământ, a

didactic

procesului de

noilor programe şi manuale

predare –

valabile

învăţareevaluare şi a

Cunoaşterea de către personalul permanent

Responsabilii

Şedinţe de lucru

Rezultate

Discuţii în cadrul

serviciilor

didactic a noilor abordări

comisiilor metodice

obţinute

comisiilor metodice

educaţionale în

conceptuale ale curriculumului

vederea

naţional şi aplicarea ghidurilor

respectării

metodice pe discipline de

standardelor

învăţământ

naționale și

Elaborarea proiectării didactice

1 octombrie

Toate cadrele

Elaborarea

Programe

Completarea bazei

europene

şi a planificărilor calendaristice

2019

didactice

documentelor

parcurse

de date cu

de către fiecare

Planificări

documentele

cadru didactic

corecte

fiecărui profesor

şi de catedră

pe unităţi de învăţare

Rezultate optime
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Promovarea unui învăţământ
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Toate cadrele

Participarea

Rezultate

Urmărirea atentă a

didactice

cadrelor

obţinute la

progresului elevilor

competenţe de bază de tipul „ a

didactice la

examene

învăţa să înveţi ”, în care să

cursuri de

naţionale

crească rolul elevului şi a

formare iniţială

performanţelor sale

şi continuă

permanent

centrat pe elev, formarea unor

Consilierea şi sprijinirea

Responsabilii

Implicarea

Creşterea

Urmărirea atentă a

comisiilor metodice

cadrelor

eficienţei

activităţii cadrelor

construi un stil propriu, eficient

didactice

procesului

didactice

de predare

debutante la

instructiv -

toate activităţile

educativ

permanent

profesorilor pentru a-şi forma şi

şcolii
Implementarea proiectului

Anul școlar

Echipa de proiect

Respectarea

Procent de

Monitorizare

ROSE, pentru creșterea

2019-2020

Echipa managerială

ghidului de

promovabilitate

proiect

promovabilității la examenul de

implementare al

la bacalaureat

Monitorizare

bacalaureat și reducerea

proiectului

mai mare cu 5%

rezultate

abandonului școlar

Utilizarea

decât în anul

Adaptarea

eficientă a

școlar precedent

acțiunilor în funcție

fondurilor

Rata abandonului de rezultate
școlar mai mică
cu 1% decât în
anul școlar
precedent
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Verificarea calităţii actului

conform

Director

Planificare

Număr asistențe

Evaluarea

educațional prin asistențe la

graficului

Director adjunct

Organizare

la ore

permanentă a

Responsabili comisii

Asistenţă la ore

activităţii cadrelor

metodice

Valorificare

didactice

Responsabili comisii

Analiză

Procent de

Identificarea

pregătire suplimentară a

metodice

Elaborarea unui

promovabilitate

elevilor cu

elevilor cu ritm lent de învăţare

Toate cadrele

plan de măsuri

mai mare de 85% necesităţi speciale

sau nevoi speciale şi a celor

didactice

Organizare

Grafice de

şi realizarea, de

care provin din medii socio-

pregătire a

către fiecare cadru

economice dezavantajate, în

elevilor

didactic implicat, a

vederea combaterii insuccesului

Evidenţierea

unui program de

şcolar, a promovării şanselor

progresului

măsuri adecvat

egale, a prevenirii abandonului

şcolar

activități

Proiectarea unor activităţi de

permanent

şcolar
Toate cadrele

Participarea

Instrumente de

Imbunătăţirea bazei

didactice

cadrelor

evaluare proprii

de date a şcolii cu

evaluare în scopul dezvoltării

didactice la

Evidenţierea

instrumente de

creativităţii elevilor, a

cursuri de

progresului

evaluare

participării lor active, a formării

formare

şcolar

diversificate şi

Diversificarea metodelor,
instrumentelor şi tehnicilor de

permanent

de competenţe, îmbunătăţirea

adaptate nivelului

capacităţii de răspuns la

fiecărei clase

solicitările reale şi formarea
spiritului de echipă
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Funcționarea grupei de

permanent

grădiniță cu program prelungit
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Echipa managerială

Obținerea

Număr copii

Valorificarea

Primăria și Consiliul

aprobărilor și

înscriși

informațiilor

local

avizelor

Condițiile optime obținute prin

necesare

de desfășurare a

consultarea copiilor

Asigurarea

activităților

și părinților pentru

personalului

Gradul de

ameliorarea actului

didactic și

satisfacție a

educațional

nedidactic

părinților

necesar
Derularea programului ”Școala

1 octombrie

Echipa managerială

Implementarea

Număr elevi

Valorificarea

după școală” pentru elevii din

2019-31 mai

Primăria și Consiliul

programului,

participanți

informațiilor

învățământul primar

2020

local

avizat de ISJ

Asociația de părinți

Suceava

Rezultatele

consultarea copiilor

Asigurarea

școlare ale

și părinților pentru

personalului

elevilor

ameliorarea actului

obținute prin

didactic și

educațional

nedidactic

Gradul de

Adaptarea

necesar

satisfacție a

demersurilor la

părinților

solicitările școlii și
ale părinților

2. Extinderea

Folosirea cabinetelor de

conform

procesului de

informatică pentru realizarea

graficului

informatizare a

unor lecţii la toate disciplinele –

şcolii

Programul Ael

Responsabil AeL

Stocarea și

90% din cadrele

Implementarea

procesarea

didactice şi elevi

unor strategii de

informaţiei

aplică TIC

lucru moderne prin
intermnediul
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Utilizarea programelor pentru

Secretar-șef

resurselor

alcătuirea unor baze de date

Administrator

informatizate

Achiziţionarea de noi softuri

permanent

financiar

educaţionale
3.Orientarea și
optimizarea
învățării,măsuri

PLAN OPERAŢIONAL - Măsuri de orientare și optimizare a învățării la elevi și măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării

remediale

inițiale pentru anul şcolar 2019-2020

stabilite în urma
aplicării
evaluării inițiale
Elaborarea ofertei CDȘ si CDL

Decembrie

Responsabili comisii

Analiza,

Oferta CDȘ

Discuții în

în acord cu nevoile reale ale

2019/iunie 2020

metodice

diagnoza,

pentru toate

comisiile metodice

proiectare

ariile curriculare

și Comisia pentru

esențializarea și abordarea

Oferta CDL

curriculum

4. Evaluarea și

interdisciplinară și

bazată pe

Actualizarea

revizuirea

transdisciplinară a

consultarea

oferrtei

permanentă a

competențelor și conținuturilor

operatorilor

CDȘ și CDL

Evaluarea de parcurs și finală a

Semestrial/

implementării CDȘ si CDL

anual

elevilor și pieței muncii, prin

concretizată în calitate și

Responsabili comisii
metodice

performanță școlară și
extrașcolară
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Evaluare

economici

Discuții în

Rezultate școlare

comisiile metodice

și extrașcolare

și Comisia pentru

ale elevilor

curriculum
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5. Corelarea
planului anual de
școlarizare cu
evoluția
demografică din
zonă,
opțiunile/interese
le elevilor și
posibilitățile de
inserție
profesională pe
piața muncii
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Investigarea opţiunilor şcolare

Noiembrie

Dirigintele clasei a

Aplicarea

Numărul elevilor

Reinvestigarea

şi

2019

VIII-a

chestionarelor

investigaţi

elevilor

profesionale a elevilor din clasa

specifice

a VIII-a
şi prezentarea acestora în
consiliul profesoral în vederea
elaborării proiectului Planului
de şcolarizare
Comisia de orientare

Ziua porţilor

Realizarea

Reactualizarea

educaţionale în

școlară și

deschise

planului de

strategiilor de

rândul elevilor, pe principii

profesională

Mapa

şcolarizare

promovare a şcolii

realiste, cu

Comisia de

publicitară a

(100%)

asigurarea unei informări

promovare a imaginii

şcolii

corecte asupra

școlii

Promovarea ofertei

Permanent

oportunităţilor ce decurg din
parcurgerea
unui traseu şcolar

6.Derularea de
proiecte şi

Conform Planului operațional al Consilierului educativ pentru anul școlar 2019-2020

programe
educative
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III. Resurse umane și materiale

Obiective
specifice

Activităţi / Acţiuni

Durată / Termen

metodică și în
specialitate

Evaluare

Măsuri /
Acţiuni de reglare

Bază de date

Identificarea, prin

pentru participarea la activităţi

Director adjunct

formare

Nr. de cadre

discuţii cu toate

de formare continuă și

Responsabil

didactice formate

cadrele didactice, a

perfecționare

dezvoltare

/ participante la

nevoilor de formare

profesională și

cursuri

specifice fiecărui

evoluție în cariera

Calitatea sporită

cadru didactic

didactică

a pregătirii

didactice prin

prfecționare

realizare/

Programe de

cadrelor

cursuri de

Indicatori de

Director

permanent

1.Perfecționarea

grade didactice,

Strategii de
realizare

Stimularea cadrelor didactice

examene de

Responsabilităţi

didactice
Programe de

Bază de date

Identificarea, prin

formare

Nr. de cadre

discuţii cu toate

acreditate

didactice formate

cadrele didactice

Informarea ISJ asupra modului

/ participante la

ale nevoilor de

de derulare a formării continue

cursuri

formare specifice

Înscrierea candidaţilor la

Calitatea sporită

fiecărui cadru

examenele de obținere a

a pregătirii

didactic

gradelor didactice şi

didactice

Informarea beneficiarilor

Permanent

privind oferta de cursuri

monitorizarea parcurgerii
etapelor necesare dobândirii lor
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Toate cadrele

Cercurile

Calitatea sporită

Participarea tuturor

didactice

pedagogice pe

a pregătirii

cadrelor didactice

formare prin intermediul

discipline de

didactice

la activităţile de

documentare

comisiilor metodice și

învăţământ

științifică,

cercurilor pedagogice.

2.Dezvoltarea

Participarea tuturor cadrelor

profesională prin

didactice la activităţile de

studiu individual,

Permanent

formare prin
intermediul

participare la

comisiilor metodice

cercuri

Identificarea la nivelul fiecărei

1 octombrie

Responsabili comisii

Înscrierea la

Număr de cadre

și cercurilor

pedagogice,

comisii metodice/comisiei de

2019

metodice/ comisiei de

cursuri de

didactice/

pedagogice.

sesiuni de

lucru/compartimentului a

lucru/compartimentul

formare și

cursuri și

Participare,

comunicări

nevoilor de formare

ui

participarea la

activități de

diseminare.

metodico-

profesională și perfecționare

toate formele

formare

colaborare

țtiințifice,

pentru anul școlar 2019-2020

de
perfecționare

simpozioane etc

3.Perfecționarea

Identificarea nevoilor la nivelul

30 ianuarie

Responsabili

Înscrierea la

Număr de

Participare,

compartimentelor funcționale

2020

compartimente

cursuri de

persoane/

colaborare

formare și

cursuri de

participarea la

formare

personalului
didactic auxiliar

toate formele

și nedidactic

de
perfecționare

4.Modernizarea

Realizarea lucrărilor de

Director

Utilizarea

Evoluţia

şi conservarea

investiţii conform Programului

Director adjunct

eficientă a

lucrărilor la

infrastructurii şi

de finanțare al MADR ]n

Administrator

bugetelor

obiectivele de

realizarea

valoare de peste 7 milioane lei

financiar

alocate

investiţii

permanent
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dotărilor

Administrator

specifice acesteia

patrimoniu

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Primăria și Consiliul
local Dorna
Candrenilor
Reabilitarea corpului principal

2019-2020

al clădirii școlii

Echipa managerială

Înlocuire

Stadiul evoluției

Monitorizare

Administrator de

acoperiș

lucrărilor

Colaborare cu

patrimoniu

Refacere fațada

Primăria, Consiliul

Primăria și Consiliul

Refacere

local și echipa de

local Dorna

fundație

proiect

Candrenilor

Înlocuire
tâmplărie
interioară

Realizarea dotărilor specifice

Director

Utilizarea

Evoluţia

pentru asigurarea funcţionării în

Director adjunct

eficientă a

lucrărilor

condiţii normale a spaţiilor de

Administrator

bugetelor

învăţământ

financiar

alocate

amenajate/ reabilitate prin

Administrator

lucrări de investiţii

patrimoniu

permanent

Primăria și Consiliul
local Dorna
Candrenilor
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Director

Utilizarea

Bază sportivă

nivel local privind dezvoltarea

Director adjunct

eficientă a

funcţională

şi modernizarea bazei sportive

Administrator

fondurilor

Continuarea demersurilor la

decembrie 2019

Monitorizare

financiar
Administrator
patrimoniu
Primăria și Consiliul
local Dorna
Candrenilor
Identificarea, de
Director

Achiziţionarea mijloacelor și

Director adjunct

materialelor didactice prin
5.Actualizarea
bazei didactico-

programe MEN, prin

Permanent

parteneriate şi proiecte

Consiliul de
Administraţie
Contabil şef

către cadrele

Utilizarea
eficientă a

Achiziţionarea

bugetelor

echipamentelor

alocate

necesare

didactice,
priorităţilor de
investiţii şi
realizarea

materiale în

referatelor de

acord cu

necesitate

standardele

Emiterea deciziei

demersurilor

Utilizarea

curriculare
Întocmirea planului de achiziții

decembrie 2019

Comisia de achiziții
publice

eficientă a
bugetelor
alocate

de constituire a
Dotarea şcolii

Comisiei pentru
achiziţii publice
Aprobarea planului
de activitate
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Director

Inițierea demersurilor necesare

Director adjunct

atragerii de fonduri necesare
continuării investiției începute
în anul 2007, în cadrul
Programului naţional de

ianuarie 2020

educaţie şi formare
profesională pentru ruralul

învăţământului
rural

Demersuri

Actualizarea

didactică

adresate MEN,

Gradul de

proiectului, a

Administrator

MADR, ISJ și

finalizare a

caietului de sarcini

financiar

altor autorități

investiției

și a studiului de

Primăria și Consiliul

în domeniu

fezabilitate/ impact

Candrenilor

Dezvoltarea activităţii de
producţie şi prestări servicii
prin intermediul atelierelor

Responsabil ferma

local Dorna

montan

6.Reconstrucţia

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

Permanent

școlare, fermei didactice şi

Maiştrii instructori

Valorificarea

Responsabil Catedra

produselor şi

tehnică

serviciilor

Venituri, utilizate
pentru
autofinanţarea
şcolii

Obținerea unor
surse de finanţare
extrabugetare

şcolii de şoferi
Asigurarea fondului de
manuale la nivelul cerinţelor

Consilier educativ

programelor şcolare
Asigurarea fondului de carte

Permanent

pentru biblioteca şcolară şi

Completarea

proporţie de

fondului de

Responsabil cu

Procurarea de

100% a

manuale

comanda și difuzarea

carte şcolară

necesarului

manualelor școlare

C.D.I.
Continuarea dotării cu mobilier
școlar

Acoperirea în

Bibliotecar

Permanent

Creşterea în % a

Completarea

fondului de carte

fondului de carte al

al şcolii

şcolii

Director adjunct

Elaborarea

Valoarea

Evaluarea

Administrator

documentaţiei

materială a

necesarului și a

financiar

necesare

mobilierului

gradului de uzură a
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achiziţionat

Administrator
patrimoniu

mobilierului
existent

Primăria și Consiliul
local Dorna
Candrenilor
Crearea echipelor

Continuarea programului de
creare a infrastructurii

Director adjunct

informaţionale

Permanent

Responsabil AeL

Informare
Realizarea
documentaţiei

de proiect,
Soft educațional

identificarea

funcțional

surselor de
finanţare şi
realizarea
proiectelor

IV. Dezvoltare instituțională și relatii comunitare

Obiective
specifice

Activităţi / Acţiuni

Durată / Termen

Responsabilităţi

Strategii de
realizare

1.Participarea

Stabilirea, împreună cu

reprezentanţilor

Indicatori de
realizare/
Evaluare

Măsuri /
Acţiuni de reglare

Director

Analiză

Plan de achiziţii

Monitorizare,

reprezentanţii autorităţii locale,

Comisia de achiziţii

Întocmirea de

Lista de priorităţi

reorganizare

autorităţilor

a priorităţilor de

publice

proiecte

locale în

dezvoltare a şcolii sub

Primarul comunei

exercitarea

aspectul investiţiilor,

Dorna Candrenilor

Octombrie 2019
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atribuţiilor ce le

reparaţiilor curente şi capitale,

revin în

igienizărilor
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activitatea şcolii

2.Responsabilizar
ea părinţilor
pentru
asigurarea unor
servicii
educaţionale în
şcoală

Reorganizarea colaborării cu

Septembrie

Consilier educativ

părinţii privind desfăşurarea

2019

Învățătorii și diriginții Planificare

activităţilor suport pentru

Analiză

Proiectare

părinţi prin includerea în

Graficul, pe

Modificarea

clase, al

programului în

întâlnirilor cu

funcţie de

părinţii

solicitările

programul săptămânal a orei la

părinţilor

dispoziţia părinţilor
Responsabil Consiliul

Diagnoză

Număr de părinţi

Planuri de activitate

disponibilităţilor de implicare a

reprezentativ al

Proiectare

participanţi la

ale comitetelor de

părinţilor în rezolvarea

părinților

activităţile şcolii

părinţi

problemelor

Consilier educativ

şcolii

Învățătorii și diriginții

Identificarea

Permanent

3.Adaptarea

Evaluarea gradului de

Conform grafic

Responsabil CEAC

conduitei

satisfacție al beneficiarilor în

CEAC

Responsabil CRP

didactice la

raport cu activitatea Liceului

așteptările

Tehnologic Dorna Candrenilor

Evaluare

Număr răspunsuri Organizarea
favorabile/chestio

întălnirilor

nare aplicate

periodice cu
părinții

beneficiarilor
secundari ai
educației
4.Promovarea

Realizarea de proiecte şi

parteneriatului

programe în parteneriat cu

Permanent

Director

Analiză

Nr. de proiecte

Incheierea

Consilier educativ

Întocmirea de

derulate

parteneriatelor cu
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şcolile din mediul rural / urban

Responsabil Proiecte

proiecte

sau din străinătate

și programe de

Competiţie

cooperare europeană

Evaluare

alte şcoli/instituții

și internațională
Număr de elevi şi

Derularea activităţilor
prevăzute în acordurile de
parteneriat încheiate

Permanent

Toate cadrele

Analiză

didactice

Proiectare

cadre didactice

Analiza nivelului

implicate în

de realizare a

proiecte în

obiectivelor

parteneriat
Director

Proiecție filme

Primăria Dorna

educaționale

Număr elevi,

Analiza

Candrenilor

3D în sala de

părinți

chestionarelor de

Firma prestatoare de

festivități a

participanți

impact

servicii

școlii

Comisia de

Instrumente de

Mapa publicitară

de prezentare a școlii și a

promovare a imaginii

marketing

Agende, pixuri,

instrumentelor de marketing

școlii

educațional

calendare

Furnizarea de servicii culturale
pentru elevi și comunitatea

Permanent

locală

Actualizarea mapei publicitare

5.Promovarea

Noiembrie 2019

personalizate

imaginii Liceului
Tehnologic

Acualizarea paginii web și a

Dorna

profilului FB al școlii

Candrenilor

Actualizare

Permanent

Responsabil pagina

Analiză,

Site-ul și profilul

web

colectare

FB al LTDC

Comisia de

informații

promovare a imaginii

scrise, audio și

școlii

video
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Organizarea ”Zilei porților

Aprilie 2020

Echipa managerială
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Planificare

Număr elevi

deschise”, cu participarea

participanți

absolvenților claselor a VIII-a

Număr elevi

din bazinul Dornelor

înscriși în clasa a

Reorganizare

IX-a
Promovarea școlii prin

Comisia de

Informare

Număr apariții

Implicare

articole/fotografii/prezentări în

promovare a imaginii

Elaborare

mass-media

permanentă

mass-media locală

școlii

Documentare

Număr elevi

Colaborare

înscriși în clasa a

Permanent

IX-a
Toate cadrele

Implicare și

Număr

Valorificarea

didactice

participare la

participanți

rezultatelor

activitatea comunei Dorna

toate

Chestionare de

chestionarelor

Candrenilor

activitățile/

impact

Participarea cadrelor didactice,
elevilor, părinților la viața și

Permanent

acțiunile
organizate pe
raza comunei
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BENEFICIARI/GRUPURI DE INTERES

Grupuri de interese care interferează în actul educațional












MEN; ISJ Suceava, CCD Suceava
Elevii
Personalul didactic
Personalul didactic auxiliar și administrativ
Părinții
Comunitatea
Autoritățile locale
ONG-uri, fundații, asociații
Centre culturale, biblioteci, universități, alte școli
Mass-media
Agenți economici
REZULTATE AȘTEPTATE

MEN; ISJ Suceava, CCD Suceava







Respectarea politicilor școlare de stat și a legislației în vigoare
Promovarea standardelor europene în funcționarea structurilor și aplicarea programelor sistemului de învățământ
Utilizarea optimă a resurselor financiare
Respectarea și parcurgerea ritmică a programei școlare
Asigurarea progresului școlar și atingerea standardelor instructiv educative stabilite prin obiectivele cadru
Dezvoltarea profesională și perfecționarea prestației didactice prin derularea programelor de formare continuă








Condiții optime de învățare
Respectarea drepturilor copilului și a demnității personale
Asigurarea egalității de șanse
Dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și orientare școlară și profesională în vederea inserției profesionale și sociale optime
Dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare
Focalizarea curriculumului pe segmentele care răspund intereselor și așteptărilor proprii
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 Creșterea ofertei de activități extrașcolare și de petrecere a timpului liber
Părinții
 Condiții optime de învățare și securitate a copiilor în timpul activităților școlare
 Asigurarea unui nivel de pregătire corespunzător promovării testelor inițiale și admiterii în etapa superioară de învățământ în
conformitate cu opțiunile exprimate
 Servicii de consultanță psihologică și educațională
 Însușirea de către copii a normelor de conduită socială
 Preluarea de către școală a rolului de prim generator de educație
 Informări curente și colaborare eficientă cu profesorul diriginte/învățător/educator
Personalul didactic








Promovarea statutului de cadru didactic în societate
Informare profesională și formare continuă
Parcurgerea treptelor de perfecționare și carieră profesională
Mediul de lucru plăcut, bază logistică modernă
Conducere democratică, participare la luarea deciziilor
Salarizare decentă, pe măsura importanței sociale a activității prestate
Conținuturi curriculare adaptate vârstei școlare și finalităților instructiv-educative așteptate

Autoritățile locale








Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare
Activitate școlară care să răspundă nevoilor comunității locale
Informări curente în legătură cu activitățile desfășurate în școală
Dezvoltare instituțională
Centre culturale, biblioteci, universități și alte școli
Implicare în programe și proiecte de interes comun
Stimularea elevilor în folosirea serviciilor specifice
ONG-uri, fundații, asociații

 Programe comune cu școala
 Recrutare de voluntari
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GRAFIC DE MONITORIZARE ȘI CONTROL
ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020

Monitorizarea și controlul activității în anul școlar 2019-2020 se va face ținând cont de punctele slabe, amenințările și disfuncționalitățile
constatate prin analiza activității din anul școlar precedent, urmărind eficientizarea componentelor, colectivelor și compartimentelor școlii astfel
încât acestea să contribuie, prin efort comun și permanent, realizarea obiectivelor propuse prin Planul managerial, în contextul asigurării calității în
educație și formare profesională.
Întreaga activitate de control se va desfășura ca o consecință firească a procesului de îndrumare, coordonat de cadrele didactice cu
responsabilități și competențe în acest sens, la nivelul colectivului didactic, compartimentelor funcționale și structurilor.
Monitorizarea activității și controlul personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor constitui premisa eficientă în vederea unei
evaluări corecte și motivante a resursei umane din unitatea școlară, a activității instructiv-educative, dar și a oportunităților de dezvoltare a școlii.

COMPARTI-

TEMA ȘI OBIECTIVUL CONTROLULUI

PERIOADA

MENT

FACTORI

CINE

EVALUARE/

IMPLICAȚI

EFECTUEAZĂ

FINALIZARE

CONTROLUL
Administrativ

1-9.IX.2019

Verificarea stadiului pregătirilor pentru începerea Personal

Director

Evaluări la fața

noului an școlar:

Director adjunct

locului

nedidactic

Financiar-

- modul de realizare a reparațiilor, igienizărilor, Administrator

contabil

curățeniei;

Învățători

- verificarea stadiului amenajării sălilor de clasă;

diriginți

Verificarea planificării/organizării activității

Personal

9-30.IX.2019

-

întocmirea/respectarea

Planului

anual/semestrial;

Administrator
și

managerial nedidactic
Administrator

- verificarea predării inventarului clasei fiecărui Învățători
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Director

Plan managerial

Director adjunct

PV de predare-

Administrator

primire săli de
clasă
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diriginți

Fișa

postului

- actualizarea Fișelor postului pentru personalul Comisia SSM

semnată

nedidactic;

Grafice semnate

Comisia PSI

- repartizarea sectoarelor de curățenie;

Registrul

- întocmirea graficului personalului de pază;

procese-verbale

de

- efectuarea instructajelor de protecția muncii și PSI
cu personalul nedidactic/didactic și elevi, pe bază de
semnătură;
-

verificarea

întocmite

proceselor-verbale

și

remedierea aspectelor negative.

Director

Notă

- control mixt conform graficului întocmit de nedidactic

Director adjunct

constatare

Financiar-

administrator

Administrator

Evaluări de stare

contabil

- verificarea îndeplinirii măsurilor de remediere;

Administrativ

Săptămânal

Verificarea modului de realizare a curățeniei

-

referate

Personal

Administrator
de

necesitate

pentru

de

Procese-verbale

achiziționarea

materialelor de curățenie, reparații;
Verificarea
Decembrie

Verificarea modului de efectuare a inventarului

2019

Verificarea propunerii spre casare a mijloacelor financiar
Administrator

fixe/obiectelor de inventar
Evaluarea/aprecierea

activității

Administrator

personalului de patrimoniu

Director

Notă

de

Director adjunct

constatare

Administrator

Evaluări de stare

financiar

Procese-verbale

nedidactic în vederea acordării calificativelor

Rapoarte

anuale

Fișe de evaluare
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Ianuarie 2020

Lunar
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Realizarea planului de achiziții

Administrator

Verificarea întocmirii proiectului de buget

financiar

achiziții

Administrator

Proiectul

patrimoniu

buget

Întocmirea

documentelor

legale

Director

privind Administrator

managementul financiar

financiar

Monitorizarea cheltuielilor

Administrator

Planul

Director

Notă

Director adjunct

constatare

de

de
de

Evaluări de stare

Verificarea stadiului achizițiilor de bunuri și de patrimoniu

Procese-verbale

servicii
Secretariat

1-9.IX.2019

Verificarea modului de pregătire, organizare și Secretar
desfășurare a examenelor de încheiere a situației Comisia
prevederilor

de

încheiere

școlare, corigenețe, diferențe
- respectarea

Director

Cataloage
Procese-verbale

a

Dosarele

ROFUIP (înștiințare situației școlare

de

examen

părinți, nr. bilete, semnături, subiecte, cataloage)
1-30.IX.2019

- verificarea aprovizionării cu cataloage, carnete, Secretar-șef
registre, condici etc.

director

Secretar

Existența
documentelor/

- verificarea documentelor specifice

actelor

- verificarea raportului de analiză a activității
desfășurate în anul școlar precedent;
Secretariat

1-9.X.2019

Verificarea

elaborării/realizării

Planului

de Secretar-șef
Secretar

activitate
Verificarea încadrării personalului
- încheierea contractelor de muncă pentru personalul
nou angajat;
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- întocmirea Fișei postului pentru toate categoriile de
personal;
- întocmirea statelor de funcții și de personal;
1-20.XI.2019

- verificarea dosarelor personale ale elevilor;

Secretar-șef

- verificarea dosarelor personale ale angajaților;

Secretar

Director

Existența
dosarelor
complete

și

corecte
1-20.XII.2019

- verificarea completării documentelor școlare;

Secretar-șef

- verificarea arhivei

Secretar

Director

Raport

Director

Registre

Responsabil
arhiva
15-30.I.2020

- verificarea registrelor matricole;

Secretar-șef

- verificarea registrelor de evidență;

Secretar

matricole
Registre

de

evidență
1-10.II.2020

- verificarea documentelor de sfârșit de semestru;

Secretar-șef

- verificarea actualizării datelor din REVISAL;

Secretar

Director

Situații statistice
Procese-verbale

- verificarea documentelor specifice (registre de

Registre

intrări-ieșiri, registrul deciziilor interne etc.)
1-10.III.2020

- verrificarea bazei de date cu elevii;
-

verificarea

situației

Secretar-șef

personalului

Director

didactic Secretar

Documente
specifice

(continuitate, suplinire, vacantare posturi etc.)
10-30.V.2020

- verificarea situației privind înscrierile la grade Secretar-șef
didactice și cursuri de formare profesională;
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1-12.VI.2020

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

- verificarea situației statistice de sfârșit de semestru Secretar-șef

Director

și an școlar pentru învățământul primar și gimnazial;

Director adjunct

Secretar

Situații statistice

- verificarea stadiului de pregătire/desfășurare a
examenelor finale;
Secretariat

1-26.VI.2020

- verificarea situației statistice de sfârșit de semestru Secretar-șef

Director

și an școlar pentru învățământul liceal și profesional;

Secretar

Director adjunct

Director

Situații statistice

- verificarea stadiului de pregătire/desfășurare a
examenelor finale;
Iulie-august

- verificarea completării registrelor matricole;

Secretar-șef

2020

- verificarea completării actelor de studii;

Secretar

Registre
matricole
Acte de studii
Cataloage
examene

Permanent

- verificarea corespondenței curente;

Secretar-șef

Director

Dosar

- verificarea întocmirii statelor de salarii;

Secretar

Director adjunct

corespondență

- verificarea aplicației SIIIR;

State de plată

- verificarea situațiilor curente;

Aplicația SIIIR

- eliberare adeverințe, foi matricole;

Eliberare

- transmiterea situației absențelor elevilor.

adeverințe/foi
matricole
Documente
specifice

Bibliotecă

1-16.IX.2019

- verificarea aprovizionării cu manuale școlare;

Comisia

de Director

- verificarea distribuirii manualelor la toate clasele;

evidență

și

125

Procese-verbale

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR – SUCEAVA
e-mail: gsa_dornacandreni@yahoo.com

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

gestionare

a

manualelor
școlare
Lunar

- verificarea fișelor pentru cititori;

Bibliotecară

- întocmirea cataloagelor sistematicde și alfabetice;

Elevi

Director adjunct

Catalog

Completarea documentației specifice bibliotecii.
Personal

Permanent

- îndrumarea și controlul cadrelor didactice;

didactic/

Fișe cititori
bibliotecă

Responsabilii

Director

Procese-verbale

Directori

Procese-verbale

CM

Comisii
metodice/
Colective

de

lucru
Personal

Lunar

- participarea la ședințele comisiilor metodice

Cadre didactice

didactic/

Responsabili

Comisii

CM

metodice/

16.IX

Colective

de 1.X.2019

lucru

1-15.X.2019

– - verificarea planificărilor calendaristice;

Cadre didactice

- verificarea planurilor operaționale ale comisiilor Responsabilii
metodice și colectivelor de lucru;

Director

Planificări

Responsabil CM

calendaristice

Director

Planuri

CM

și Director adjunct

colectivelor

de

operaționale

lucru
1-15.X.2019

- monitorizarea efectuării ședințelor cu părinții;

Învățători
diriginți

și Director adjunct
Responsabili
comisia
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diriginților
1-30.X.2019

- monitorizarea înscrierii cadrelor didactice la Cadre didactice

Director

Dosare

examenele de obținere a gradelor didactice;

Responsabil

înscriere

comisia

de

de

perfecționare
1-10.X.2019

1-30.X.2019

-

verificarea

stadiului

completării

cataloagelor Învățători

și Director

Informare în CP

școlare;

diriginți

Director adjunct

- verificarea documentelor comisiilor/catedrelor

Responsabili

Director

Portofolii

comisii/ catedre

Director adjunct

comisii/ catedre

Responsabil
CEAC
1-30.X.2019

- verificarea portofoliilor cadrelor didactice

Cadre didactice

Director

Portofolii cadre

Director adjunct

didactice

Responsabil
CEAC
Conform

Eficientizarea activității de predare – învățare - Personal

graficelor de evaluare

didactic

asistențe

Director

Fișe de asistență

Director adjunct

Analiza

Responsabili

CM/CP

CM

Plan de măsuri

Responsabil

remedial

CEAC
Conform

Monitorizarea activităților educative extrașcolare și Cadre didactice

Director

graficului

extracurriculare

Coordonator

Elevi

proiecte
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programe
educative
Sfârșitul sem. Verificarea gradului de realizare a obiectivelor
I (decembrie propuse
2019)

în planurile

operaționale

Responsabili

ale fiecărei CM

+ comisii/catedre/colectiv de lucru

Director

Rapoarte

Director adjunct

activitate

de

Responsabil

sfârșitul sem.

CEAC

al II-lea (iunie
2020)
Săptămânal

Noiembrie

Verificarea proiectelor didactice ale profesorilor Cadre didactice

Responsabili

Raport

debutanți

CM

monitorizare

Întocmirea graficului de desfășurare a lucrărilor Cadre didactice

Director adjunct

Grafic

2019 - aprilie scrise semestriale și a graficului de pregătire
2020

desfășurare

suplimentară pentru examenele finale

de

de
a

tezelor
Grafice

de

pregătire
suplimentară
Conform

Verificarea prezenței elevilor la orele de pregătire Elevi

graficului

suplimentară pentru examenele finale

Cadre didactice

Zilnic

Verificarea ținutei și comportamentului elevilor

Profesor

de Profesor

serviciu

serviciu

Învățători
diriginți

Director adjunct

și Comisia

de Plan de măsuri
pentru
de remedierea

prevenire

și deficiențelor

combatere

a constatate

violenței
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Zilnic

Zilnic

Verificarea prezenței la ore a cadrelor didactice

Verificarea completării condicii de prezență
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Cadre didactice

Cadre didactice

Profesor

de Analiza

serviciu

activității în CP

Director

Condica

Director adjunct

prezență

Profesor

de

de Analiza

serviciu

activității în CP

Responsabil

Consemnări

condica

condică

în

Directori
Săptămânal

Verificarea cataloagelor, frecvența și notarea ritmică Cadre didactice
la toate clasele și toate nivelurile

Învățători

și Comisia

diriginți

Informări în CA

Directori

de Rapoarte

monitorizare

a

frecvenței

și

notării ritmice
Semestrial

Verificarea gradului de utilizare a materialului Laboranți

Responsabili

didactic în cabinete și laboratoare

CM

Cadre didactice
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PLAN OPERAŢIONAL
Măsuri de orientare și optimizare a învățării la elevi și măsuri remediale stabilite în urma aplicării evaluării inițiale
ANUL ŞCOLAR 2019- 2020
Nr.

Acțiuni/activități

Obiective specifice

Termen

Responsabilități

Indicatori de evaluare

Responsabilii

Planificările

comisiilor metodice

calendaristice

crt.

1

Învăţarea prin efort

- Cunoaşterea completă și corectă a

şi autodisciplină, în

conţinuturilor și competenţelor

vederea ameliorării

prevăzute în programelor şcolare şi în

rezultatelor școlare și a

programele de examen, de către toți

obţinerii

elevii şi profesorii

performanţelor

-Utilizarea unei game variate de resurse

Octombrie 2019

Caietele elevilor
Permanent

Fiecare profesor

Proiecte didactice,
planuri de învățare

Permanent

Fiecare profesor

remedială

materiale
- Folosirea metodelor interactive,

Ponderea metodelor

stimularea gândirii creative şi critice, a

interactive față de

spiritului interogativ, precum şi a

metodele tradiționale

competenţelor proprii în rezolvarea de

aplicate

probleme

2

Realizarea unei

-Organizarea unor simulări scrise

Martie 2020

evaluări obiective,

pentru clasele terminale

variate, ştiinţifice

-Elaborarea lucrărilor scrise semestriale

Noiembrie 2019

după modelul subiectelor de

Mai 2020

Profesorii de

Rezultatele simulărilor

specialitate

bacalaureat la clasele terminale
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Responsabilii

analiza lor

comisiilor metodice

Rezultatele elevilor
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Permanent

și instrumentelor de evaluare

Portofoliile cadrelor
Fiecare profesor

didactice

Fiecare profesor

Testarea la toate

-Atenuarea erorilor de evaluare

3

Dimensionarea

-Aplicarea testelor iniţiale, de nivel/

Octombrie 2019

formelor alternative de

progres şi discutarea lor, la fiecare an de Lunar/ la finele

clasele

învăţare şi de evaluare

studiu

unor capitole

Analiza stilurilor de

-Verificarea cantitativă şi calitativă a

Săptămânal

Fiecare profesor

temelor pentru acasă

Evitarea

-Realizarea notării şi aprecierii

Permanent

Fiecare profesor

constante în cadrul fiecărei ore

4

învățare
supraîncărcării
Ritmicitatea notării

Creşterea valorii

-Elaborarea şi aplicarea unor sarcini de

formative a învăţării,

lucru creative, diferenţiate, în

urmărind pregătirea

funcţie de potenţialul intelectual al

elevilor

elevilor
-Asigurarea caracterului formativ şi
interdisciplinar al lecţiilor
-Optimizarea exprimării orale şi scrise a
elevilor

Permanent

Fiecare profesor

Ponderea elevilor care

- Îmbogăţirea vocabularului activ al

ating standardele

elevilor prin lectură, explicarea

educaționale

termenilor şi formularea unor enunţuri
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- Verificarea periodică a elevilor cu
carențe majore, insistând pe acumularea
noțiunilor de bază
-Realizarea de asistențe și interasistențe
de către membrii din fiecare comisie

Lunar

Director

Proiecte didactice

metodică, care vor urmări centrarea

Director adjunct

Fișe de asistență la ore

demersului didactic pe elevi, practicarea

Responsabilii

unor strategii didactice interactive și

comisiilor metodice

atingerea obiectivelor lecțiilor
5

Consilierea cadrelor

- Studiul planurilor cadru, al

1-9 sept. 2019

didactice privind

programelor, al manualelor şi a

elaborarea

structurii anului şcolar

planificãrilor şi a

- Elaborarea planificărilor

proiectãrii didactice

semestriale/anuale şi de recapitulare

Fiecare profesor

Fiecare profesor
9–30 sept.2019

Planificări
semestriale/anuale
Planuri de lecții

finală şi a planurilor de lecţii

În prima

Director adjunct

Planificări pentru

- Predarea la termen a documentelor

săptămână

Responsabilii ariilor

activitățile de

proiective solicitate de echipa

a fiecărui

curriculare și ai

recapitulare și evaluare

managerială

semestru

comisiilor metodice

sumativă
Alte documente de
proiectare

6

Implicarea activă a

-Planificarea riguroasă a orelor de

16 septembrie

Fiecare învățător și

parinților în formarea

consiliere și suport educațional pentru

2019

diriginte

propriilor copii

parinți

Portofoliul consiliului

-Elaborarea procedurilor pentru

clasei
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Responsabilul

Caietul dirigintelui

familie

Comisiei pentru

Catalogul clasei

-Monitorizarea ședintelor și lectoratelor

activitatea cu familia

Carnetul de elev

Responsabil activități

Programul activităților

cu parinții
7

Diversificarea ofertei

-Proiectarea activităților extrașcolare în

de activități

concordanță cu cerințele reale ale

educative școlare și

educative școlare și

extrașcolare

elevilor

extrașcolare

extrașcolare

Permanent

-Colaborarea eficientă cu comunitatea

Număr elevi

locală

participanți
Parteneriate
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Planul de asigurare a continuității activității
Plan pentru asigurarea continuităţii în activitate

Nr. crt.

Situaţii potenţial generatoare

Modalităţi de gestionare a

de întreruperi ale activităţii

situaţiilor generatoare de

curente

întreruperi

Observaţii

Responsabili

Cauza întreruperii: resurse umane
Fluctuaţia de personal este unul dintre

1.

Fluctuaţia de personal

Asigurarea unor condiţii optime
de lucru pentru angajaţi;

cele mai nocive aspecte care pot afecta
Conducerea

buna funcţionare a instituţiei, ca urmare a
migraţiei

angajaţilor

competenţi/înalt

calificaţi.
Distribuirea echitabilă a sarcinilor
2.

Deplasări
internaţionale

interne

şi între angajaţii instituției; O bună
comunicare

şi

diseminare

informaţiei;

a

Comunicarea
Conducerea

situaţiei

îndeplinirii

sarcinilor, asigură realizarea acestora la
timp,

chiar

în

absenţa

persoanelor

desemnate iniţial să le realizeze.
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Existenţa unui plan de înlocuire a

Comunicarea

angajaţilor aflaţi în concediu, de

3.

Concedii (de odihnă, medicale)

Elaborarea

unor

prevederi referitoare la delegarea
de

responsabilităţi

în

îndeplinirii

sarcinilor, asigură realizarea acestora la

către colegi cu funcţii şi atribuţii
similare;

situaţiei

timp,

chiar

desemnate

Conducerea

în

absenţa

iniţial

să

le

persoanelor
realizeze.

Delegarea dreptului de semnătură între

cazul

conducătorii instituției asigură fluenţa

absenţei unora dintre conducătorii

circuitului documentelor.

instituției.
Cauza întreruperii: resurse materiale
Derularea

4.

Lipsa

consumabilelor

materialelor didactice

și

a

corespunzătoare

a

procedurilor de achiziţie, pentru Persoanele

cu

furnizarea la timp a materialelor financiare
necesare

desfăşurării

în

atribuții Lipsa
și

temporară

de determină

bune contabilitate

a

dificultăţi

consumabilelor
în activitate

şi

nemulţumiri ale angajaţilor.

condiţii a activităţii instituției
Personalul
Verificări periodice; Realizarea
5.

Defecţiuni

ale

aparaturii operaţiunilor

tehnice și de laborator

de

întreţinere

necesare; Utilizarea judicioasă şi
corespunzătoare a echipamentelor

cu

administrative
contactează

care
firmele

specializate cu întreținerea
echipamentelor; personalul
care
echipamentele;
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utilizează

Aparatura de birou veche ar fi necesar să
fie

înlocuită

cu

aparatură

nouă

şi

performantă pentru facilitarea realizării cu
rapiditate a activităților.
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Personalul
Întreruperi
6.

în

Tel 0230/575171; fax 0230/575171;

cu

atribuții

funcţionarea Verificări periodice; Realizarea administrative

reţelelor de internet, telefonie operaţiunilor
fixă, electricitate

de

întreţinere contactează

care
firmele

specializate cu întreținerea

necesare;

echipamentelor.

Mentenanţa
defecţiunilor
necesare

şi

remedierea
diverselor

pentru

buna

rapidă

reţele

a

sunt

desfăşurare

a

activităţii.

Cauza întreruperii: resurse finaciare
Implementarea unui sistem de
salarizare motivant, corelat cu
7.

realităţile

Salarii nemotivante

economice

preţurilor,

cursul

(evoluţia

de

schimb

Guvernul

României

şi

conducerea MEN

Motivarea financiară corespunzătoare a
angajaţilor asigură premisele creşterii
performanţei în activitate.

valutar, rata inflaţiei);

8.

Fonduri

pentru

deplasări interne şi externe

Fonduri
asigurarea
9.

insuficiente

întreţinere

insuficiente

de

şi reparaţii ale

spaţiilor de lucru şi aparaturii
de lucru

fondurilor

necesare

activităţilor de reprezentare pe
plan intern şi externă a instituției;

pentru

cheltuielilor

Asigurarea

Asigurarea

fondurilor

Guvernul

reparaţii

ale

şi

conducerea MEN

aparaturii

spaţiilor de lucru;
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României

şi conducerea MEN

Asigurarea
plan

intern

reprezentării instituției pe
şi

extern

constituie

o

necesitate.

necesare

pentru operaţiunile de întreţinere Guvernul
şi

României

şi

Existenţa unor spaţii de lucru adecvate şi
a unei aparaturi performante sunt condiţii
necesare bunei desfăşurări a activităţii
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Cauza întreruperii: altele
10.

Schimbările

frecvente

conducerii instituției

ale Asigurarea stabilităţii în funcţii a
conducerii instituției
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Stabilitatea în funcţii a conducerii asigură
continuitatea activităţii
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PARTEA a 4-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1. Consultarea
ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin:
-

chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii, agenţilor economici, autorităţilor
locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională;

-

discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională;
interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului
şcolii în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii în cadrul Consiliului
elevilor, părinţilor în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea obiectivelor si
priorităţilor.
7. Elaborarea planurilor operaţionale.
SURSE DE INFORMAŢII:



Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor, Consiliului
elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele şcolii, oferta de
şcolarizare)



Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii –
secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă)



Documente de prezentare şi promovare a şcolii



Site-uri de prezentare a judeţului Suceava



PRAI Nord-Est



PLAI Suceava



Anuarul statistic al judeţului Suceava



Date statistice - AJOFM Suceava



Chestionare, discuţii, interviuri



Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală
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4.2. Monitorizare şi evaluare
Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS prin:


întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;



includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;



prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al Consiliului de
Administraţie;



revizuire periodică şi corecţii.

4.3.Programul activităţilor de diseminare, monitorizare şi evaluare
Tipul activităţii

Responsabilităţi

Termene

Diseminare PAS prin Consiliul

Director

Decembrie 2019

profesoral, activităţi metodice ale

Responsabili de comisii

catedrelor, Consiliul elevilor, lectorat

şi catedre

cu părinţii, Consiliul local
Întocmirea şi actualizarea bazelor de

Director adjunct

Semestrial

Responsabil CEAC

Semestrial

Comunicarea acţiunilor corective în

Director

Anual

baza rezultatelor obţinute

Responsabil CEAC

Analiza informaţiilor privind progresul

Consiliul de

realizat în atingerea ţintelor

administraţie

Stabilirea metodologiei de evaluare, a

Consiliul de

indicatorilor de evaluare şi de impact

administraţie

Evaluarea globală a progresului în

Director

date în sprijinul monitorizării ţintelor
Monitorizarea periodică a
implementării acţiunilor individuale

Semestrial

Anual

Anual

atingerea ţintelor
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