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INTRODUCERE
a. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA ELABORĂRII PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII
Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei de formare
profesională prin învățământul profesional și tehnic în perspectiva anului 2020. El poate fi utilizat
pentru identificarea nevoilor de formare profesională și de către alte unități din învățământ sau
furnizori.
Structura PAS 2016-2020 și modalitățile de realizare ale acestuia se bazează pe recomandările
formulate în Planul regional de acțiune pentru dezvoltarea învățământului professional și tehnic
(PRAI), Planul local de acțiune pentru învățământul profesional și tehnic (PLAI), Manualul privind
efectuarea de analize economice necesare planificării în învățământul profesional și tehnic și
Ghidul de elaborare a Planurilor de Acțiune/Dezvoltare ale școlii (versiunea 9).
Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării:

-

propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021 și pentru următorii ani
școlari;

-

susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ;

-

consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor;

-

susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unității școlare.

b. DEFINIREA ETAPELOR ÎN REALIZAREA PAS ȘI CATEGORII DE RESURSE UTILIZATE
Acţiunile urmate în vederea elaborării PAS-ului:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;
2. Consultarea PRAI, PLAI şi a ghidului de întocmire a PAS-ului;
3. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS;
4. Culegerea informaţiilor necesare elaborării PAS prin chestionare aplicate elevilor, părinţilor,
profesorilor, agenţilor economici. Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel
regional şi local prin PRAI, respectiv PLAI;

5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor din domeniile care necesită dezvoltare şi prezentarea acestora,
spre consultare în Consiliul Profesoral, în cadrul şedintelor de catedră, în Consiliul elevilor şi a
părinţilor şi agenţilor economici cu care şcoala are relaţii de parteneriat;
6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultării şi pe baza acestora reformularea priorităţilor
şi a obiectivelor;
7. Elaborarea planurilor operaţionale.
Au fost consultate şi analizate următoarele:
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documente de analiză a activităţii şcolii (procese verbale ale şedinţelor de catedră, ale
Consiliului de Administraţie, rapoartele de monitorizare internă, procesele verbale şi
planul de acţiune al CEAC);
documentele referitoare la dotarea existentă în momentul planificării;
rapoarte ale celorlalte compartimente a şcolii: - secretariat, contabilitate,
administraţie şi bibliotecă;
rapoarte ale echipei manageriale;
documente de promovare şi prezentare a şcolii;
procese verbale scrise ale inspectorilor întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală;
procese verbale ale comisiei diriginţilor, Consiliul elevilor şi Consiliul părinţilor;
planul de şcolarizare, planurile de învăţământ şi programele şcolare pentru anul current;
datele statistice ale AJOFM;
protocoale şi convenţii de colaborare cu partenerii economici şi sociali.

PARTEA 1
CONTEXT
1.1. SCURT ISTORIC
Istoria organizației începe în anul școlar 1967-1968, când a început să funcţioneze Liceul
Industrial nr.1, concomitent cu Şcoala Profesională nr. 10. Actul de înfiinţare al liceului este Hotarîrea
nr. 52 a Colegiului Ministerului Energiei Electrice din 30.05.1967. Cele două forme educaționale au
coexistat, în această formulă, până în 1991, când toate formele de învăţământ s-au unificat sub numele
de Grup Școlar Energetic Braşov. A cuprins clase de liceu, zi și seral, şcoala profesională, şcoala de
maiştri iar din 1994 și şcoala postliceală.
Primele clase au funcţionat în două săli ale Dispensarului sanitar I.R.E. Brașov, de pe strada
Zizinului, nr. 104. În anul 1968 s-a dat în folosinţă localul de azi al şcolii(actualul Corp A). Acesta a
cunoscut mai multe modernizări. Au fost construite atelierele(actualul Corp B), poligonul de manevre,
căminul şi sala de sport. De-a lungul timpului, dotările şi amenajările au continuat, cu atât mai mult cu
cât liceul s-a îmbogaţit cu noi specializări, respectiv secţiile cu predare în limbile maghiară(1976-1977)
şi germană(1977-1978). Anul 2003, extinzându-şi constant paleta ofertei de educație și formare
profesională la toate formele de învaţământ, liceul obține statutul de Colegiu Tehnic. Poartă numele
unui mare academician, Remus Răduleţ, părintele electrotehnicii românești. Între anii 2008-2011 se
pun bazele proiectului de reabilitare a infrastrastructurii scolii, proiect în parteneriat cu Primăria Brașov.
Proiectul derulat, implementat și monitorizat până în anul 2016, a refăcut din temelii corpul B de clădire
destinate profilului primordial al școlii, reabilitare cămin și cantina, realibilitare sală și teren de sport .
Dotarea realizată în corpul B a condus la situarea școlii pe locul 1 la nivelul Regiunii Centru privind
modernizarea bazei materiale prin: laborator de ânaltă tehnologie automatizari energetice, laborator
mașini electrice și instalații, laborator mecatronică și automatizări, laborator electronica, laborator
multimedia, atelier instalații electrice.
Din anul 2013 școala are un nou partener prin extinderea comasării cu Școala Gimnazială 31
din cartierul Triaj. Comasarea , desi greoaie pentru că cele 2 entități se află la 6 km distanță, au fost
realizate împreună proiecte frumoase, iar absolvenții claselor a 8 a din Scoala Gimnazială 31 a
constiutit o bună pepinieră de elevi pentru profilele oferite de Colegiu.
În anul 2018, școala noastră se implică într-un nou proiect, în colaborare cu DWKFFF și sunt
puse bazele Campusului Tehnic Brașov. Campusul Tehnic . Campus Tehnic Brașov s-a născut din
dorința de a promova meseriile susținute de DWKFFF prin extinderea colaborării cu două școli de
renume din Brașov: Scoala Profesională Germană Kronstadt și Colegiul Tehnic Energetic Remus
Răduleț. Meseriile promovate de catre Campus Tehnic Brasov sunt:
• Operator la masini cu comanda numerica
• Electromecanic utilaje si instalatii industrial – derulare la CTERR
• Sculer-matriter
• Operator fabricarea și prelucrarea polimerilor (injecție mase plastice)
• Confectioner articole din piele si inlocuitor
• Mecanic utilaje si instalații în industrie (montator subansamble)

Astfel formarea profesională a elevilor în învățământul professional dual, se realizează la cele mai
exigente standarde, ceea ce garantează competența și profesionalismul.
Colegiul Tehnic Energetic „Remus Răduleț” asigură formarea elevilor pe următoarele niveluri şi forme
de învăţământ:
1. Învăţământ preşcolar;
2. Învăţământ primar;
3. Învăţământ gimnazial;
4. Pentru învăţământul liceal de zi şi seral şcoala poate pregăti absolvenţi pentru
următoarele calificări:
Filiera tehnologică: Tehnician mecatronist; Tehnician operator tehnică de calcul;
Tehnician în automatizări; Tehnician instalaţii electrice; Tehnician mecatronist;
5. Învăţământ postliceal: Tehnician echipamente tehnică de calcul; Maistru electrician centrale stații
și rețele electrice;
6. Şcoala profesională: Electromecanic utilaje și instalații industrial; Electrician aparate și
echipamente electrice și energetice.

1.2. FORMULAREA VIZIUNII ȘI MISIUNII

VIZIUNEA ŞCOLII
,,Educaţia înseamnă putere, ştiinţa reprezintă libertate.”
Comunitatea şcolii noastre: elevi, părinţi, profesori, întreg personalul construieşte viitorul. Știm că
numai prin muncă de calitate, responsabilitate şi respect ne vom dezvolta,

vom avea succes, vom fi competitivi!

MISIUNEA ŞCOLII
Colegiul Tehnic“Remus Răduleț” Brașov îşi propune să pună la dispoziţia comunităţii
oportunităţi de educaţie şi instruire de înaltă calitate în domeniul automatizărilor, electronicii, instalațiilor
electrice și mecatronicii. Prin acţiuni de înaltă responsabilitate şi de calitate, se va urmări satisfacerea
nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se integreze profesional şi să realizeze activităţi
performante, compatibile cu cele din UE. Se va asigura elevilor o dimensiune europeană a educației, o
realizare în carieră, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică, a performanţei şi spiritului de
echipă, a învăţării pe tot parcursul vieţii.
În acest sens:

•

ne vom asigura că necesităţile şi cerinţele clienţilor nostri sunt definite şi că ele sunt în
concordanţă cu cerinţele pieţei forţei de muncă;

•

vom pregati absolvenţi capabili de a utiliza cunoştinţe stiintifice, tehnice şi cultural-umaniste
valoroase, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii şi care să le asigure o educaţie
completă cu avantaje pe termen lung;

•

vom asigura în unitatea noastră de învăţământ un climat de muncă bazat pe
responsabilitate şi respect reciproc, pentru ca fiecare participant la proces să îşi valorifice
la maxim potenţialul profesional şi intelectual;

•

vom încuraja implicarea întregului personal al şcolii în cunoaşterea, întelegerea şi
îmbunătăţirea întregului proces de educaţie şi formare profesională a elevilor noştri;

•

vom asigura flexibilitate programelor de formare oferite de către şcoală pentru a ne putea
adapta cerinţelor pieţii muncii aflată în continuă schimbare şi globalizare, la care, prin

•

diversificarea relaţiilor de parteneriat, ne vom racorda şi alinia permanent ca strategie a
formării;

•

vom asigura creşterea performanţelor procesului de învăţământ prin activitatea de
cercetare, prin implicarea specialiştilor şcolii într-o gamă cât mai mare de activităţi de
învăţământ la nivel naţional şi prin activităţi de formare internă, în concordanţă cu nevoile
şcolii, în concordanţă cu nevoile şi aşteptările comunităţii, prin implicarea atât a corpului
profesoral cât şi a elevilor;

•

vom utiliza tehnologia informaţională, ca suport al îmbunătăţirii continue a calităţii
procesului de învăţământ, la toate nivelele de organizare şi de către toţi factorii implicaţi.

1.3. REZULTATELE ANULUI ȘCOLAR 2019 – 2020
În anul şcolar 2019-2020 Colegiul Tehnic„Remus Raduleț” a realizat pregătire în
următoarele niveluri educaționale, profiluri şi specializări:

Nivel

Clasa/Grupa

Nr.

Specializare

Nr. elevi

Clase/Grupe
PREȘCOLAR
CTERR
PREȘCOLAR
ȘCOALA31

PRIMAR
CTERR

PRIMAR
SCOALA31

Mică

3

53

Mijlocie
Mare
Mică

5

120

Mare
II

1

27

III

1

14

IV

1

17

Preg

2

47

I

2

38

II
III
IV

2
2
2

42
41
46

Total
/Nivel
173

Mijlocie
272

GIMNAZIAL
CTERR

V

1

26

VI

1

14

VII

1

19

VIII

1

23

GIMNAZIAL

V

2

47

SCOALA31

VI

2

51

VII

2

44

VIII

2

43

LICEAL ZI

IX

1

1

X

1

1

XI

1

1

XII

1

1

LICEU SERAL

XI
XII
XIII
PROFESIONAL IX
DUAL

1
1
1
3
1

X

1

XI

1
1

POSTLICEAL

I

1

TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE

17

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI

15

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
GERMANĂ
TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
MAGHIARĂ
TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE

8

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI

15

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
GERMANĂ
TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
MAGHIARĂ
TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE

9

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI

13

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
GERMANĂ
TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
MAGHIARĂ
TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE

12

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI

13

TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
GERMANĂ
TEHNICIAN AUTOMATIZĂRI
MAGHIARĂ

8

TEHNICIAN INSTALAȚII
ELECTRICE

Electromecanic utilaje și instalații
industriale – CAMPUS TEHNIC
Electrician aparate și echipamente
electrice și energetice
Electrician aparate și echipamente
electrice și energetice
Electromecanic utilaje și instalații
industriale
Electrician aparate și echipamente
electrice și energetice
Maistru electrician centrale,
stații și rețele electrice

TOTAL GENERAL
Realizări
1. Derularea unui număr considerabil de activităţi extraşcolare
2. Elaborarea de materiale didactice;

267

198

7
11

14
10

10
18

10
22
29
16
70

67

119

20
16
5
8
20

20
1116

3. Întâlniri, lecţii deschise ale catedrelor şi comisiilor metodice;
4. Rezultate foarte bune obţinute la Olimpiada judeţeană aria curriculară Tehnologii toate specializările, 6 elevi au obţinut
premii I, II și III pe domeniile electric și electronic-automatizări
5. Dezvoltarea unei culturi organizaţionale bazate pe încredere, creativitate şi inovare, muncă de echipă şi
colaborare.
6. Protocoale de colaborare cu: Universitatea Transilvania, SC Elmas SRL, SC BLUEL SRL, Automation Elektro
Kreutzpointer , Icco Systems, Icco Electric, Real Automatik, Quadripol, Visual Fan SRL, DWKFFF și agenții economici
parteneri, Agentia metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă, numeroase asociații și agenții, licee de profil din țară.
7. Întărirea parteneriatului din cadrul CAMPUS TEHNIC BRAȘOV, CU societăți economice din cadrul DWK ;
Schaefller Romănia, Aerotec, Continental, Preh, Stabilus, DTR – Draexlmaier, Varta Microbatery, Caditec,
Joysonquin, J D Norman.
8. Participarea la multe simpozioane, în special adresate elevilor
9 Participarea la un proiect European strategic, în calitate de partener, alături de alte 4 țări; Ungaria, Olanda, Spania
și Slovenia
Rezultatele examenelor naţionale în anul 2019 - 2020 Acestea se regăsesc analizate în detaliu în capitolul II
Analiza mediului intern

1.4. CONTEXTUL NAȚIONAL EDUCAȚIONAL
Obiectivele şi ţintele la european și nivel național
Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru legislativ constituie premise
pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele educaţionale şi nevoile de dezvoltare
economică şi socială specifice unei economii bazate de cunoaştere. Noua lege a educaţiei accentuează
dimensiunile şi principiile specifice: orientarea educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi
aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin
alternative educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor
de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi corelarea acesteia cu cerinţele
pieţei forţei de muncă.
In mai 2009, Consiliul pentru educatie a adoptat concluziile pentru definirea unei agende politice pentru
decada post-Lisabona – „Education and Training 2020" („ET 2020”).
ET 2020 – cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale in
perspectiva anului 2020 – stabileste 4 obiective strategice si 5 benchmrark-uri.
Obiective strategice pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării pentru perioada
până în 2020:
a. Realizarea în practică a învățării pe tot parcursul vieții și a mobilității.
b. Îmbunătățirea calității și eficienței educației și formării.
c. Promovarea echității, a coeziunii sociale și a cetățeniei active.
d. Stimularea creativității și inovării, inclusiv a spiritului antreprenorial, la toate nivelurile de
educație și formare.
Benchmark-uri pentru 2020, adoptate in cadrul ET 2020:
1) Până în 2020, în medie cel puțin 15 % dintre adulți ar trebui să participe la programele de învățare de-a
lungul vieții.

2) 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 de 15 %.
3) Până în anul 2020, proporția persoanelor de 30-34 de ani care au absolvit învățământul terțiar, ar
trebui să fie de cel puțin 40 %.
4) Până în 2020, proporția abandonului școlar timpuriu din sistemele de educație și formare ar trebui să
fie sub 10 %.
5) 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.

-

creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;

- creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
ecologice şi mai competitive;
- creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care
să asigure coeziunea socială şi teritorială.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2020 îşi
stabileşte ca obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele
sunt cele ale UE pentru 2010.
Conform Strategiei EUROPA 2020 învăţământul profesional si tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor
în dezvoltarea unei societăţi informaţionale bazate pe comunicare si înţelegerea interesului fiecărui
participant la acest proces.
Schimbările accelerate introduse de reformele din ÎPT, pe de o parte, şi cele din mediul economic şi social,
pe de altă parte, impun un efort susţinut de adaptare din partea profesorilor. Ponderea importantă a
populaţiei ocupate în educaţie şi impactul reducerilor de activitate pe fondul reducerii populaţiei şcolare
obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri adecvate de atenuare a impactului pentru această
categorie salarială importantă, cum ar fi:
•

facilitarea mobilităţii în cadrul sistemului (reglementări mai flexibile pentru încadrarea
profesorilor (pe domenii/specializări mai largi), sprijin pentru a 2-a specializare prin studii
postuniversitare (similar componentei 1.2 din Programul pentru învăţământul rural –
Banca Mondială)

•

programe de formare continuă pentru reconversia profesională şi creşterea mobilităţii
ocupaţionale a profesorilor (în interiorul şi în afara sistemului)

Statutul României de ţară membră a U.E. impune crearea unui învăţământ profesional şi tehnic:
•

bazat pe competenţă şi transparenţă;

•

care să se plieze pe o serie de influenţe şi oportunităţi externe;

•

care să manifeste flexibilitate faţă de noile cerinţe ale economiei;

•

care să permită evaluarea continuă în vederea certificării.

OBIECTIVE STRATEGICE LA NIVEL NAȚIONAL
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa
muncii, având ca țintă strategică creşterea ratei de ocupare a tinerilor din grupa de vârstă 20-34 ani,
necuprinşi în educaţie şi formare, cu nivel de educaţie ISCED 3 și 4 la 63% până în 2020, față de 57,2% în
2014

Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale

1.5. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI LOCALE ȘI REGIONALE
Prioritatea 1
Corelarea ofertei școlii cu nevoile de calificare
Obiectiv 1
Identificarea nevoilor de calificare

Indicatori
Cererea pieței muncii pe sectoare economice calificări
relevante identificată
Obiectiv 2
Indicatori
Adaptarea ofertei pentru formarea profesională initial la -Ponderea IPT în planurile de școlarizare este de minim
nevoile de calificare
60% din totalul planului de școlarizare;
-În anul 2019-2020 vor fi aliniate la ținte PRAI și PLAI
cel puțin 10 domenii de formă profesională;
-Distribuția pe calificări a planurilor de școlarizare
respectă recomandările PRAI, PLAI și CLDPS
-Distribuția
teritorială
a
calaficărilor
respectă
recomandările PRAI și PLAI
-Ponderea absolvenților înregistrați în șomaj
-Inserția profesională a absolvenților IPT
Obiectiv 3
Indicatori
Diversificarea serviciilor oferite prin școlile IPT
Toate unitățile școlare IPT au rol functional centre pentru
furnizarea de servicii de formă profesională pentru
comunităților locale
Obiectiv 4
Indicatori
Creșterea nivelului de calificare și a gradului de adaptare -Minim 50% dintre absolvenții IPT care continua studiile
a competențelor formate la nevoile pieței muncii
se angajează ân cel mult 6 luni de la absolvire, începând
cu promoțiile de absolvenți din anul școlar 2019-2020;
-Cel puțin 70% dintre angajatorii chestionați se declară
mulțumiți de competențele dobândite de absolvenți,
începând cu promoțiile de absolvenți din anul școlar
2015-2016
Prioritatea 2
Dezvoltarea serviciilor deorientare și consiliere
Obiectiv 1
Indicatori
Îmbunătățirea mecanismelor pentru facilitarea accesului Creșterea gradului de acoperire și a calității serviciilor de
la educație și ocuparea unui loc de muncă
orientare și consiliere
Reducerea până în 2020 la max 200 a numărului de elevi
arondați/consilieri
Realizarea unui nr mediu minim de 2 ore consiliere
specializată/elev, annual începând din 2015/2016 pentru
elevii din clasele terminale(VI, XI și XII/XIII ciclul
superior al liceului)
Sistem unitar de raportare și indicatori calitativi de
evaluare a activităților și rezultatelor serviciilor de
consiliere din regiune, adoptat și implementarea la nivel

regional până in 2019
Sistem unitar de investigație a opțiunilor elevilor adoptat
și implementat la nivel regional până în 2019
Prioritatea 3
Reabilitarea și modernizarea infrastructurii și dotării școlilor din IPT
Obiectiv 1
Indicatori
Îmbunătățirea condițiilor de învățare în IPT
Annual sunt cuprinse în programe de reabilitare și dotare
10-20% din unitățile școlare IPT începând cu 2018
Până în 2020, toate școlile IPT din regiune beneficiaza cel
putin de dotarea prevăzută în standardele de dotare
minima obligatorie
Prioritatea 4
Dezvoltarea resursei umane în IPT
Obiectiv 1
Indicatori
Dezvoltarea managementului unităților școlare
Toți directorii și directorii adjuncți ai școlilor IPT au
competențele necesare exercitării unui management
eficient până în 2020
Toate unitățile școlare din IPT au echipe de cadre
didactice și membri ai CA cu competențe necesare
elaborării PAS
Obiectiv 2
Indicatori
Dezvoltarea competențelor metodice și de specialitate Toate cadrele didactice de specialitate din unitățile
ale personalului didactic din IPT
școlare IPT au dezvoltate competențele necesare
desfășurării unei activități didactice de calitate începând
cu anul școlar 2020-2021
Ponderea cadrelor didactice necalificate la disciplinele
de specialitate este de sub 2% în 2020.
Toți consilierii școlari au dezvoltate competențe de
orientare școlară și vocațională a elevilor
Prioritatea 5
Dezvoltareași diversificarea parteneriatului social în IPT
Obiectiv 1
Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficienței
relațiilor de parteneriat pentru asistarea deciziei și
furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de IPT

Indicatori
Asistarea dciziei privind IPT se realizează eficiență la
cele 3 nivele de management participativ:
-regional prin Consorțiu regional, local(județean) prin
CLDPS
-școlii prin CA

Prioritatea 6
Asigurarea accesului la IPTși creșterea gradului de cuprindereîn educație
Obiectiv 1
Indicatori
Facilitarea accesului la educație prin IPT, prevenirea și Abandon școlar la IPT, maxim 2% până în 2019
reducerea abandonului școlar

CAPITOLUL 2 ANALIZA NEVOILOR
PROFILUL ECONOMIC
Raportările anuale ale Agenţiei Municipale de Ocupare a Forţei de Muncă – Braşov demonstrează dificultăţile
întâmpinate de absolvenţii învăţământului preuniversitar în a se integra pe piaţa muncii, absolvenţii de licee fără
certificat de competenţe profesionale deţinând ponderea cea mai mare a celor intraţi în şomaj. Cele mai căutate
meserii solicitate de angajatorii din judeţul Braşov, în anul 2013 şi primul semestru al anului 2014 au fost: agent de
pază şi ordine, confecţioner îmbrăcăminte, confecţioner tricotaje, muncitor necalificat, lăcătuş, confecţioner articole
piele, sudor, agent comercial, vânzător, tâmplar, şofer, electrician, zidar etc. Insuficienţa cunoaştere de către elevii

de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negative asupra
opţiunilor făcute la admitere, specialităţile teoretice fiind în continuare mai căutate, în detrimentul unor specializări
oferite de învăţământul tehnologic, chiar daca cererea de locuri de muncă în domeniu depășește cu mult oferta
actuală. Conform studiului Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Braşov, cei mai mulţi elevi şi părinţi
optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la liceele cu profil teoretic, majoritatea la
specialitatea „Matematica - informatică”. Legislaţia financiară generală şi specifică permite atragerea de resurse
extrabugetare la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar. În acelaşi timp, interesul agenţilor economici în
acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru instituţiile de învăţământ este de multe ori scăzut. Creşterea
numărului protocoalelor de colaborare cu agenţii economici din domeniile de activitate în care unitatea noastră
şcolară asigură pregătirea de bază reprezintă o prioritate pentru echipa managerială, în perspectiva descentralizării
financiare şi a nevoii tot mai pregnant de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi oferta pe piaţa
muncii. În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar constituie un demers

oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ organizat, administrat şi finanţat conform
standardelor Uniunii Europene. Având la baza principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de
finanţare a unităţilor de învăţământ va presupune nu numai finanţarea de baza costul standard/ elev, cum se
întâmplă în general, ci şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context
socio– economic, astfel încât schimbările de pe piaţa muncii, dispariţia unor agenţi economici şi apariţia altora,
să se regăsească în oferta educaţională. Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe
negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum
şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor. de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate
reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la
dezinteres şi absenteeism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) pânǎ la abandonul şcolar. Deosebit de
utilă, în acest context, derularea programelor sociale: acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în
produse de panificaţie şi lapte atât la clasele I- IV, cât şi la elevii din învăţământul gimnazial; asigurarea
manualelor şcolare gratuite pentru clasele I- X începând cu anul şcolar 2004- 2005; coborârea plafonului de
venituri pentru acordarea de manuale şcolare gratuite pentru elevii învăţământului neobligatoriu; acordarea
rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; programul guvernamental „Bani de liceu”.

EVOLUȚIA DEMOGRAFICĂ
Conform datelor preliminare ale Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor – 2011, la nivelul
judeţului Braşov, densitatea populaţiei este de 94,2 locuitori pe km2 . Localităţile cel mai dens populate sunt:
oraşul Victoria (11.77,8 locuitori pe km2 ), Municipiul Braşov (853,8 locuitori pe km2 ), Municipiul Făgăraş
(726,4 locuitori pe km2 ), oraşul Ghimbav (162,1 locuitori pe km2 ), oraşul Codlea (161,3 locuitori pe km2 ).
Densităţile cele mai scăzute s-au înregistrat în localităţile: Şoarş (10,1 locuitori pe km2 ), Ticuşu (12,5 locuitori
pe km2 ), Jibert (12,8 locuitori pe km2 ), Cincu (13,2 locuitori pe km2 ), Hârseni (13,7 locuitori pe km2 ). În
ultimii 20 ani, populația județului s-a redus cu 14,1%, înregistrând unul din cele mai severe ritmuri de declin,
iar până în anul 2050, potrivit prognozelor demografilor, județul Brașov ar mai putea pierde alte 22% din
populația actuală. Evoluția structurii pe grupe de vârstă pune în evidență un accentuat proces de îmbătrânire
demografică, ponderea vârstnicilor mărinduse de la 7,8% în 1990 la 12,8% în anul 2010, prognoza pentru
2050 fiind de 31,0%.

PIAȚA MUNCII
În prezent, părinţii şi absolvenţii claselor a VIII- a, acordă o mai mare importanţă pregătirii academice,
de cultură generală, fapt ce determină ca primele opţiuni ale acestora la intrarea în ciclul post-gimnazial să fie
pentru specializările profilurilor teoretice. Pe de alta parte, din chestionarele aplicate de diverse instituţii de
profil se constată că majoritatea persoanelor intervievate au un nivel scăzut de cunoştinţe în ceea ce priveşte
sistemul de învăţământ din România, lipsa de cunoştinţe manifestându-se inclusiv în ceea ce priveşte
informaţiile esenţiale privind educaţia, învăţământul obligatoriu, gratuitatea învăţământului de stat etc.
În acest context, orice modificǎri survenite în politica educaţională - fie ele de structură sau de conţinut - sunt
percepute deformat, prin prisma experienţei personale şi a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie.
Mass- media reprezintă de cele mai multe ori principalul intermediar în comunicarea noutăţilor în rândul elevilor şi
părinţilor, substituindu-se uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei diriginţi, cadre didactice, conducerea şcolilor. Din acest punct de vedere, este necesar ca toate cadrele didactice,
diriginţii să fie în primul rând ele bine şi corect informate. Se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu
efecte pe termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Este important de menţionat stoparea declinului
demografic pentru segmentul de învăţământ preşcolar.

Zona în care este situată unitatea şcolară poate fi favorabilă instruirii, familia şi comunitatea locală în
general putând sprijini eforturile şcolii pentru educarea copiilor. Astfel, unităţile de învăţământ de prestigiu sunt
căutate de copiii crescuţi într-un mediu social care apreciază şi favorizează educaţia, pentru care formarea
este un proces continuu. Pe de altă parte este necesară intensificarea eforturilor făcute de şcoală pentru a- şi
sprijini elevii în continuarea studiilor. Astfel, din cauza carenţelor în serviciile de consiliere a elevilor la nivelul
clasei a VIII- a, unii absolvenţi ai ciclului gimnazial au optat pentru alte şcoli, fără ca oferta educaţională a
acestora să corespundă aptitudinilor lor. Nu în ultimul rând, trebuie remarcată influenţa asupra opiniei publice
a materialelor apărute în mass-media centrală. Aceasta tendinţă se reflectă în concepţia generală asupra
învăţământului românesc, în special ca imagine, relaţia dintre mass – media şi Colegiul Tehnic Energetic
„Remus Răduleţ” Braşov principială, corectă, permanentă şi, totodată, utilă ambelor părţi.

ANALIZA MEDIULUI INTERN
INDICATORI DE INTRARE AN ȘCOLAR 2019-2020
SCOALA GIMNAZIALĂ 31
ÎNVĂȚĂTOR

înv. Făcăianu
Adriana
înv.Cornelia
Dorina
TOTAL-2
prof. Minciu
Adriana
înv.Bucur
Mărioara
TOTAL-2
înv.Fărcaș Lorena
înv. Călitu Maiana
TOTAL-2

CLASA

Nr de
elevi la
început
de an
școlar

Mișcare elevi
semestrul I

FETE

veniți

plecați

Nr elevi
rămași
la
sfârșitul
semI

Mișcare elevi
semestrul II
veniți

plecați

FETE

Nr.
elevi la
sfărșit
de sem
II

PR. A

23

13

1b

0

24

0

0

13

24

PR. B

23

9

0

0

23

0

0

9

23

IA

19

9

2f;1b

0

22

0

0

11

22

IB

16

7

0

0

16

0

0

7

16

II A
II B

24
20

9
6

0
0

0
1b

24
19

0
0

0
1f

9
5

24
18

III A
înv.Farcaș Gicuța
III B
înv. Mateiu
Marieta
TOTAL-2
IV A
Înv. Ursu Daniela
IV B
Înv. Aciu Carmen
TOTAL-2
TOTAL CLASE PRIMAR:
10

24
16

9
9

0
0

0
0

24
16

0
2f

0
1f;1b

9
10

24
16

25
22

14
8

0
0

1f
0

24
22

0
0

0
0

13
8

24
22

212

93

2f;2b

1f;1b

214

2f;1b

2f;1b

94

214

ANUL ȘCOLAR 2019-2020

DIRIGINTE

CLASA

VA
Oltei Mirela
VB
Polhac Ligia
TOTAL-2
VI A
Băiulescu Magdalena
VI B
Larion Mihaela
TOTAL-2
VII A
Plăiașu Adriana
VII B
Badiu Marcela
TOTAL-2
VIII A
Cuțic Constantin
VIII B
Amarine Alina
TOTAL-2
TOTAL CLASE GIMNAZIU - 8

Mișcare elevi
semestrul I

Mișcare elevi
semestrul II

-

-

-

FETE

Nr.
elevi la
sfărșit
de sem
II

Nr de
elevi la
început
de an
școlar

FETE

veniți

plecați

Nr elevi
rămași
la
sfârșitul
semI

veniți

plecați

25
22

19

0
1b

0
0

25
23

0
0

0
0

19

25
23

27
24

24

0
0

0
0

27
24

1b
0

1f
0

23

27
24

21
23

21

0
0

0
0

21
23

0
0

0
1f

20

21
22

22
21

26

0
1b

0
0

22
22

0
0

0
0

26

22
22

185

90

2b

0

187

1b

2f

88

186

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Nr.
crt.

GRUPA

Copii înscriși la început
de an școlar

Veniți

1
Normal
23
2
Prelungit 27
TOTAL
50

Plecați prin
transfer

3
0
3

Neprezentat
/Abandon

0
0
0

0
0
0

Rămași la sfărșit de
an școlar

26
27
53

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR
Nr.
Cr
t.

Învățător

C.G.
P.A.
T.M.
TOTAL

1
2
3

CLASA

0
I
II
III
IV

Elevi înscriși la
început de an școlar

Veniți

27
14
18
69

0
0
1
1

Plecați prin
transfer

Neprezentat
/Abandon

1
1

Rămași la sfărșit
de an școlar

Promovați

27
24
18
69

27
14
17
68

Obs.

1 rep discip

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL
Nr.
Crt.

Diriginte

1
Mo.M.
2
M.M
3
C.AM
4
C.R
TOTAL

CLASA

Elevi înscriși
la început de
an școlar

V
VI
VII
VIII

26
14
19
23
82

Veniți

Plecați
prin
transfer/retrași

Rămași la
sfârșit de
an școlar

Repetenți
din purtare
(abandon)

1

25
15
20
21
81

1

1
1
2

2
3

1

Repetenți
din purtare
alte situații

Repetenți
din
disciplina

Promo
vați

1

24
15
19
21
79

1

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI

1

CrA

IX A

2

E.I

IX Bm
IX Bg

3

R.A

XA

4

5

6

7

8

A.I

P.C

T.D

T.C

A.F

X Bm
X Bg

XI A

XI Bm
XI Bg

XII A

16

17

17

17

17

2

15

1
1

7
8

7
8

12

1

11

11

15

15

15

Tehnician în
automatizări
Tehnician în
automatizări
Tehnician în
instalații
electrice

14
10

14
10

14
9

Tehnician în
automatizări
Tehnician în
automatizări
Tehnician în
instalații
electrice
Tehnician în
automatizări

15

2

1

13

13

10

10

10

10
12

10
12

10
12

1

13

13

1

18

18

10

10

10

8

8

8

14

18

198

1

2

7

0

193

3

0

0

0

190

Obs.

Promovați

Repetenti din
disciplina

Repetenti- neprez sit.
neîncheiate

Rep. din purtare-alte
situații

Rep. din purtare prin

școlar

Rămași sfârșit de an

Exmatriculați

1

8
9

XII Bm
XII Bg

TOTAL

Tehnician în
automatizări
Tehnician în
instalații
electrice
Tehnician în
automatizări
Tehnician în
instalații
electrice
Tehnician în
automatizări

Plecați prin
transfer/retras

Specializare

Veniți

Clasa
Diriginte

N
rc
rt

Înscriși la început de
an școlar

Filieră: Tehnologică
• Profil Tehnic pentru specializările:
1. Tehnician în automatizări
2. Tehnician în instalații electrice

P.C.

XII s

3

Ce.C

XIII s

TOTAL

31
30

3

2

19
80

3

2

31

9

22

31

2

29

19

3

16

81

14

67

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 3 ANI
Domeniul Electric: Electrician aparate și echipamente electrice și energetice
Domeniul Electromecanic: Electromecanic utilaje și instalații industriale

3

H.A

Prof. III
dual

TOTAL

9

1

5
61

8

1

1

20

18

2

16

Promovați

Repetenți din
disciplina

Repetenți din
purtare alte
situații

Exmatriculați

18

Repetenți din
purtare ărin
abandon

Prof. II
dual

21

8

8

5

5

52

3

Repetenți din
purtare ărin
abandon

J.T

8

Rămași la
sfârșitul
anului școlar

2

29

Rămași la
sfârșitul
anului școlar

IX ELA
dual

Exmatriculați

B.I.

Plecați prin
transfer
/retrași

Electrician aparate și
echipamete electrice
șin energetice
Electrician aparate și
echipamete electrice
șin energetice
Electrician aparate și
echipamete electrice
șin energetice
Electromecanic utilaje
și instalții industriale

1

Plecați prin
transfer
/retrași

Specializare

Veniți

Clasa
Diriginte

Nr.
crt

Elevi însciși la
început de an
școlar

CTERR

49

C.A
.

IX EMA
dual

2

G.L
.

IX EMB
dual

3

P.M
.

IX EMC
dual

TOTAL

27

Promovați

Repetenți din
disciplina

Electromecanic
utilaje și instalții
industriale
Electromecanic
utilaje și instalții
industriale
Electromecanic
utilaje și instalții
industriale

1

Repetenți din
purtare alte
situații

Specializare

Veniți

Clasa
Diriginte

Nr.
crt

Elevi însciși la
început de an
școlar

Prin CTERR și CAMPUS TEHNIC

27

27

25

2

23

23

24

4

20

20

76

6

70

49

Promovați

2

Tehnician în
instalații electrice
Tehnician
în
instalații electrice
Tehnician în
instalații electrice

Repetenți
neprezentare
sit. neîncheiate

XI s

Repetenși la
purtare alte
situații

O.M

Repetenți din
purtare
abandon

1

Rămași la
sfârșit de an
școlar

Specializare

Exmatriculați

Clasa

Veniți

Diriginte

Înscriși la
început de an
școlar

Nr.
crt

Plecați prin
transfer retrași

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL
Filieră: Tehnologică
Profil Tehnic
Specializarea: Tehnician în instalații electrice

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL – ȘCOALA DE MAIȘTRII
Domeniul – Energetic cu specializarea
Maistru electrician centrale, stații și rețele electrice – școala de maiștrii

36

0

0

Repetent din
pirtare abandon

Promovați

TOTAL

Neprezentați
situații
neîncheiate

Maistru
36
electrician
centrale, stații și
rețele electrice

Rămași la
sfîrșitul anului
școlar

Exmatriculați

MI

Retrași

C.C

Veniți

CLASA

1

SPECIALIZAREA

Elevi înscriși la
început de an
școlar

Nr.
crt

DIRIGINȚI

1

14

2

20

14

2

20

INDICATORI DE PROCES
REZULTATELE OBȚINUTE LA ÎNVĂȚĂTURĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Limba română
și comunicare

Matematică

Limba română
și comunicare

Matematică

Foarte bine

Matematică

1
1
1
1
REPETENT

Bine

Limba română
și comunicare

27
24
17
68

Suficient

Matematică

27
24
18
69

Limba română
și comunicare

Promovați

0
I
1
II
C.G.
2
III
P.A.
3
IV
T.M.
TOTAL I - IV

Nr. elevi la sfarșit
de an școlar

Învățători

Insuficient

CLASA

Nr.
Crt.

7
2
5
14

8
3
7
18

9
5
7
21

7
4
5
16

11
17
5
33

12
17
5
34

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

Nr.

Clas

crt.

a

1
2
3
4

V
VI
VII
VIII
TOTAL

Dir.

Nr.
elevi sf.
de an

MoM
M.M
C.AM
C.R

șc.
25
15
20
21
81

Prom
ovați

Repetent
din
disciplin
e

24
15
19
21
79

Repete
nt din
purtare
1

1
1

1

MEDII
5-

6-

7-

8-

5.99
0
0
0
0
0

6.99
2
3
2
4
11

7.99
9
3
8
5
25

8.99
3
5
4
6
18

9-10
10
4
5
6
25

Elevi cu medii peste 9
NUME ȘI PRENUME ELEV

NR.CRT

CLASA

MEDIA

1

AENICAI FERNANDO GABRIELE

V

10

2

ARCHIP DENISA IOANA

V

10

3

PAIU DALIA MARIA

V

10

4

BACAOANU ȘTEFANIA

V

9.84

5

ONEA CĂTĂLINA ELENA

V

9.84

6

BACAOANU IOANA

V

9.81

7

GRIGORE LARISA GIULIA

V

9.68

8

CHITAN TIMOTEI ABEL

V

9.56

9

LUPU KARINA ELENA

V

9.31

10

GHEORGHE RAUL ANDREI

V

9.06

11

BICZIS RUHAMA

VI

9.59

12

GONCZ ANDREEA BEATRICE

VI

9.47

13

MONDOC ALEXANDRA GEANINA

VI

9.38

14

CURPĂN MIRUNA ANDREA

VI

9.20

15

GONCZ ALEXANDRU

VII

9.28

16

BOGHIAN ALEXANDRA DARIA

VII

9.23

17

PAVEL ALEXANDRA MARIA

VII

9.21

18

IMBIR ANDREI ALEXANDRU

VII

9.07

19

POPICA IANIS

VII

9.02

20

MIRT PAULA MIRUNA

VIIII

9.94

21

MOMOIU MIHALACHE ANA MARIA

VIIII

9.69

22

DEBU RALUCA ELENA

VIIII

9.66

23

GORGAN RAUL ANDREI

VIIII

9.44

24

CHELARU GABRIEL

VIIII

9.36

25

CALEȚ DRAGOȘ NICOLAE

VIIII

9.27

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - ZI
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL – ZI
Nr.
crt.

Clasa

Dir.

1

IX A

CrA

2

IX Bm
IX Bg

E.I

3

XA

R.A

4

X Bm
X Bg

A.I

5

XI A

P.C

6
7

X Bm
X Bg
XII A

T.D
T.C

Nr.
elevi
sf. de
an șc
17
17
7
8
11
15
14
10
13
10
10
12
13

Repeten
ți
purtare
(abando
n)
2

1

Repet
enți
purt
alte
sit

Repet
enți
disci
p

MEDII
Promo
vați
17
15
7
8
11
15
14
9
13
10
10
12
13

55.99

66.99

77.99

88.99

2
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0

3
3
0
0
2
6
5
1
6
4
2
0
5

8
11
4
2
7
7
5
3
4
4
2
6
5

4
1
2
4
1
1
3
4
1
0
4
5
3

9-10
0
0
1
2
1
1
1
1
1
0
2
1
0

8

XII Bm
XII Bg
TOTAL

A.F

18
10
8
193

18
10
8
190

3

1
0
0
6

8
6
3
54

7
2
3
80

2
2
1
38

0
0
1
12

Elevi cu medii peste 9
NR.CRT

NUME SI PRENUME

CLASA

MEDIE

1

KOVACS ZOLTAN

IX Bm

9.11

2

MOSTOVOI ANDREI IONUȚ

IX B g

9.35

3

SICOE GEORGE

IX B g

9.26

4

ALJABALI MONES

XA

9.23

5

MUNTEANU RADU MARIAN

XA

9.13

6

BODA DENES CSABA

X Bm

9

7

URSU LUCA ALEXANDRU

X Bg

9.94

8

DESPU IULIAN DANIEL

XI A

9

9

BALINT DAVID

XI Bm

9.42

10

CSERE ALEXANDRU

XI Bm

9.42

11

SCURTU ANTONINA

XI Bg

9.47

12

BÂRZAN MIHAI

XII Bg

9.02

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL
Nr.
Crt.

1
2
3

Clasa

XI s
XII s
XIII s

Diriginți

O.M.
PN.C
Ce.C

TOTAL

Nr. elevi
aflați la
sfârșit de
an scolar

Repetenți
din
purtare

Repetenți
neprezentare
situații
neîncheiate

Promovați

MEDII
55,99

6–
6,99

7–
7,99

8–
8,99

910

31
31
19

9
2
3

22
29
16

4
3
1

6
18
5

3
6
6

5
2
3

4
0
1

81

14

67

8

29

15

10

5

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
CTERR
Nr.
Crt.

1
2
3

Clasa

IX
ELA
Prof.
II
Prof.
III,

TOTAL

Diriginți

Nr. elevi
aflați la
sfârșit de
an scolar

Repetenți
din
purtare

Repetenți
din practică

Promovați

MEDII
55,99

6–
6,99

7–
7,99

8–
8,99

910

B.I.

21

1

20

2

9

4

5

0

J.T.

18

2

16

0

1

11

4

0

H.A

8
5

8
5

0
0

4
1

3
1

1
1

0
1

49

2

15

20

11

1

52

3

CTERR+ CAMPUS TEHNIC
Nr.
Crt.

1
2
3

Clasa

IX
EMA
IX
EMB
IX
EMC

Diriginți

Nr. elevi
aflați la
sfârșit de
an scolar

Repetenți
din
purtare

Repetenți
din practică

Promovați

MEDII
55,99

6–
6,99

7–
7,99

8–
8,99

910

C.A.

27

27

0

7

14

6

0

G.L.

23

23

0

9

11

3

0

P.M.

20

20

4

8

5

3

0

70

70

4

24

30

12

0

TOTAL

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

Nr.
Crt.

1

Clasa

MI

Diriginți

C.C.

TOTAL

Nr. elevi
aflați la
sfârșit de
an scolar

Repetenți
din
purtare

Neprezentati
situatii de
neincheiate

Promovați

MEDII
55,99

6–
6,99

7–
7,99

8–
8,99

910

22

2

20

0

0

0

5

15

22

2

20

0

0

0

5

15

STAREA DISCIPLINARĂ
Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, dar şi prin situațiile discutate în cadrul
Comisiei de disciplină. În ceea ce priveşte numărul de absențe și situațiile la purtare, situația se prezintă
în modul următor:

Preșcolar
Nr.
Crt.

Clasa

Educa
toare

1

Gr.
L.A.
Normală
2
Gr.
M.A.,
prelungită N.E
TOTAL Grădiniță

Nr. elevi la
început de
an școlar
23

Nr. elevi la
sfârșit de an
școlar
26

27
50

Nr absențe
totale

Motivate

Nemotivate

629

24

605

27

1220

27

1193

53

1849

51

1798

Primar
Nr.
crt.

Clasa

Înv.

0
I
1
II
CG
2
III
PA
3
IV
TM
TOTAL Primar

Nr. elevi
la început
de an
școlar

Nr. elevi
la sfârșit
de an
școlar

27
24
18
69

27
24
18
69

PURTARE
FB B

S

I

Nr.
Motivate Nemotivate
absențe
totale

27
24
18
69

0
0
0
0

0
0
0
0

122
215
431
768

0
0
0
0

91
80
172
343

31
135
259
425

1
0
0
0
1

20
11
11
17
69

3
1
6
2
12

0
3
2
1
6

0
0
1
1
2

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

0
0
0
0
0

3.50 - 3

4.50 - 4

5.50 - 5

6.50 - 6

595
260
298
419
1572

7.50 - 7

298
132
304
263
997

8.50 - 8

893
392
602
682
2569

9.50 - 9

25
15
20
21
81

NOTĂ PURTARE

10

Nr absențe
totale

26
14
19
23
82

Repetent din
discipline

Nr elevi la sfârșit
de an școlar

MoM
MM
C.AM
C.R

Motivate

Nr elevi la
început de an
școlar

1
V
2
VI
3
VII
4
VIII
TOTAL

Dir.

Clasa

Nr.
crt.

Nemotivate

Gimnaziu

0
0
0
0
0

4

E.I.

XA

R.A.

A.I.

5

XI A

P.C.

6

XI Bm
XI Bg

T.D.

7

XII A

T.C.

XIIBm

TOTAL

278

27

9

8

206

12

11

15

3.50 - 3

7

4.50 - 4

8

5.50 - 5

356

6.50 - 6

1077

7.50 - 7

1433

8.50 - 8

17

9.50 - 9

17

10

504

Media de absolvire

422

Repetenți din purtare

926

Retrasi

17

Nr elevi la început
de an școlar

Motivate

IX Bm
IX Bg

XII Bg

16

NOTĂ PURTARE

13

1

0

0

2

0

0

0

13

2

0

0

0

0

0

2

251

7

0

0

0

0

0

0

0

45

161

8

0

0

0

0

0

0

0

430

147

283

6

4

1

0

0

0

0

0

15

656

256

400

10

3

2

0

0

0

0

0

14

14

441

101

340

12

1

1

0

0

0

0

0

10

10

918

527

391

5

3

0

0

1

0

0

1

15

13

1198

544

654

3

2

4

4

0

0

0

0

10

10

831

332

499

4

2

3

1

0

0

0

0

10
12

10
12

484
668

207
188

277
480

8
10

0
2

0
0

2
0

0
0

0
0

0
0

0
0

14

13

917

448

469

3

3

6

1

0

0

0

0

18
10

18
10

1348
979

541
350

807
629

6
2

6
2

4
4

1
2

1
0

0
0

0
0

0
0

8

8

819

367

452

0

1

5

2

0

0

0

0

198

193

12532

5579

6953

120

32

30

13

4

0

0

3

CrA

X Bm
X Bg

8

Nemotivate

3

Nr absențe totale

2

IX A

Nr elevi la sfârșit de an
școlar

1

Dir
Clasa

Nr. crt.

Liceu zi

A.F.

2

1

3

8

996

396

5

5

370

61

52

4714

P IIIr

HA

TOTAL

1

8

8

2

1

1

0

0

0

1

2

14

2

0

0

0

0

0

1

1

600

0

4

1

3

0

0

0

0

0

103

267

3

0

2

0

0

0

0

0

0

2639

2075

25

14

5

4

1

0

0

1

2

8

3

1

IX
EMA

C.A.

27

27

1052

61

991

2

IX
EMB

G.L.

25

23

1177

135

1042

3

IX
EMC

P.M.

24

20

1548

179

76

70

3777

375

TOTAL

3.50 - 3

4.50 - 4

5.50 - 5

27

0

0

0

0

0

0

0

2

22

1

0

0

0

0

0

0

1369

4

15

2

0

3

0

0

0

0

3402

6

64

3

0

3

0

0

0

0

INDICATORI DE IEȘIRE
A. EXAMENE DE COMPETENȚĂ PROFESIONALĂ –
ATESTATE
NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

POSTLICEALĂ ȘI ȘCOALĂ DE

LICEU

ȘCOALĂ

MAIȘTRII

6.50 - 6

7.50 - 7

8.50 - 8

9.50 - 9

10

NOTĂ PURTARE
Media de absolvire

Repetenți din purtare

Retrasi

Motivate

Nemotivate

Nr absențe totale

școlar

Nr elevi la
început de an
școlar
Nr elevi
la sfârșit de an

Clasa

Nr. crt.

Profesională CTERR + CAMPUS TEHNIC

Dir

2.50 - 2

9
3

3.50 - 3

488

4.50 - 4

997

5.50 - 5

1485

JT

6.50 - 6

18

P II

7.50 - 7

18

2

8

8.50 - 8

720

9.50 - 9

1143

10

1863

NOTĂ PURTARE
Media de absolvire

21

Repetenți din purtare

29

Retrasi

Motivate

BI

școlar

Nemotivate

IX
ELA

Nr elevi la
început de an
școlar
Nr elevi
la sfârșit de an

Nr absențe totale

1

Dir
Clasa

Nr. crt.

Profesională CTERR

PROFESIONALĂ

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE NIVEL 5 POSTLICEALĂ ȘI ȘCOALĂ DE MAIȘTRII, Februarie 2020
NU AM AVUT CLASĂ TERMINALĂ
EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE NIVEL 4 CLASELE a XII-a liceu zi și seral
Sesiunea iulie și septembrie 2020

Nr.

Specializări

crt

TOTAL

TOTAL

ABSOLVENȚI

ATESTAT

Procente

1

Tehnician în automatizari

31

20

64,52%

2

Tehnician în instalații electrice

34

26

76,47%

65

46

70,77%

TOTAL

70,77 % dintre absolvenții de liceu au certificat de calificare profesională nivel 4.

Nr. crt.

Clasa

Specializare

Total elevi
absolvenți

Înscriși la atestat

Neînscriși la
atestat

Respinși

Admiși

Excelent

Foarte bine

Bine

Satisfăcător

CALIFICATIVE

1

XII A

Tehnician în
automatizări

13

11

2

1

10

3

3

2

2

Tehnician în
instalații
electrice
2

3

4

XII Bm

XII Bg

XIII
seral

TOTAL

18

13

5

0

13

6

4

3

0

Tehnician în
automatizări

10

8

2

0

8

4

3

1

0

Tehnician în
automatizări

8

2

6

0

2

2

0

0

0

Tehnician în
automatizări

16

13

3

0

13

7

6

0

0

65

47

18

1

46

22

16

6

2

EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICARII PROFESIONALE NIVEL 3 PROFESIONALĂ AN III
Sesiunea IULIE 2020

Respinși

Admiși

Excelent

Foarte bine

Bine

Satisfăcător

TOTAL

Neînscriși la
atestat

Electrician
aparate și
echipamente
electrice și
energetice
Electromecanic
utilaje și
instalații
industriale

Înscriși la atestat

P III

Total elevi
absolvenți

Clasa

1

DOMENIUL

Nr. crt.

CALIFICATIVE

8

5

3

0

5

1

3

1

0

5

4

1

0

4

2

2

0

0

13

9

4

0

9

3

5

1

0

V69,23% dintre elevii absolvenți an III profesională au terminat cu certificat de atestare nivel 3
REZULTATELE OBȚINUTE LA BACALAUREAT
Sesiunile iulie + august 2020
Nr

Clasa

crt

Inscriși

Nu s-a

Prezenți

la Bac

înscr la

la toate

iul+aug

bac

discipl.

18

14

4

14

3

3

3

13

13

0

10

2

3

2

1

Total
absolv
enți

Promova
ți

Promovați

6-

7-

8-

9-

iul

iul+aug

6.99

7.99

8.99

10

XII A
inst
1
XII A
1

autom
2

XII Bm

10

9

1

9

1

1

3

XII Bg

8

4

3

2

2

2

4

XIII ser

16

3

13

2

1

1

65

43

21

37

Total

9 din 37

10 din 37

24,32%

27,03%

2
1
6

3

1

0

Observatii
In iulie au promovat 9 elevi din 37 prezenti la toate disciplinele, promovabilitate 24.32%.
În august a promovat 1 elev din 15 prezenti, promovabilitate 6,67%.
Promovabilitate BAC (iulie+august) din cei înscrisi la examen ambele sesiuni: 27,03% (10 elevi din
37 prezenti la toate disciplinele)

REZULTATELE OBȚINUTE LA EVALUAREA
NAȚIONALĂ
Absolvenți cl VIII
21
Medii
ROMÂNĂ
sub 5 5-6
1
1

6-7
1

7-8
5

8-9
4

Înscriși
EN
20

9-10
6

Prezenți
EN
18

Absenți
EN
2

MATEMATICĂ
sub 5 5-6
6-7
5
1
3

7-8
5

8-9
3

9-10
1

OPȚIONALE 2019-2020
CDS - CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
NR
CRT
1
2
3
4

TITLUL OPTIONALULUI

Tip opțional

CLASA

PROFESOR

Lectură și abilități de viață
Lectură și abilități de viață
Lectură și abilități de viață
Complemente de
geometrie

Opțional integrat
Opțional integrat
Opțional integrat

V
VI
VII

Popa Cristina
Popa Cristina
Creangă Anamaria

Extindere

VIII

Meca Maria

CDL - CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ
NR
CRT

1

FORMA DE
DOMENIUL
ÎNVĂȚĂMÂNT
Electronică
Liceu – ciclul
și
inferior

CALIFICARE

CLASA

DENUMIRE CDL

IX A gr2

Stagiu de pregatire practică

IX B

Lucrări practice în domeniul
electronică-automatizări în

automatizări

(magh+germ)
IX A gr.1

2

Liceu – ciclul
inferior

Electric

-

atelierul IP (CDL aprofundare)

Stagiu de pregatire practică –
Tehnologii în electrotehnică
(CDL aprofundare)

Electronică

3

Liceu – ciclul
inferior

X A gr2
Stagiu de pregatire practică –
XB
Circuite de bază în electronică
(magh+germ) (CDL aprofundare)

și
automatizări
-

4

Liceu – ciclul
inferior

5

Liceu – ciclul
superior

6

Liceu – ciclul
superior

Stagiu de pregatire practică –
Calitatea şi fiabilitatea
produselor electrice (CDL
extindere)

Electric

X A gr1

Electronică
și
Tehnician în
automatizări automatizări

XI Agr. 1
XI
Simularea circuitelor
B(magh+germ) electronice (CDL extindere)

Electric

Tehnician în
instalații
electrice

XI A gr.1

Circuite electronice utilizate în
instalaţii electrice (CDL
extindere)

7

8

Liceu – ciclul
superior

Electronică
și
Tehnician în
automatizări automatizări

Liceu – ciclul
superior

Tehnician în
instalații
electrice

Electric

XII A gr1
Sisteme cu microcontrolere
XII B
(CDL extindere)
(magh+germ)
Instalaţii electrice inteligente
în clădiri rezidenţiale (CDL
XII Agr2

extindere)
Stagiu de pregatire practică –

Electric

9

Profesională –
IP3

Electrician
aparate si
echipamente
electrice si
energetice

Tehnologii în electrotehnică

IX EL_A

(CDL aprofundare)
Operaţii tehnologice

10

Profesională –
IP3

Electromecanic
utilaje si
Electromecan instalaţii
ică
industriale

IX EM_A
IX EM_B
IX EM_C

pregătitoare pentru domeniul
electromecanic (CDL
aprofundare şi extindere)
Stagiu de pregatire practică –

11

12

Profesională –
IP3

Profesională –
IP3

13

Profesională –
IP3

14

Liceu seral –
ciclul superior

15

Liceu seral –
ciclul superior

Electric

Electric

Electrician
aparate si
echipamente
electrice si
energetice
Electrician
aparate si
echipamente
electrice si
energetice

Electromecanic
utilaje si
Electromecan instalaţii
ică
industriale
Tehnician în
instalații
Electric
electrice
Tehnician în
instalații
Electric
electrice

OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE
SEMESTRUL I
A. CONCURSURI ȘCOLARE

Aplicaţii practice în domeniul
electric (CDL extindere)
X IP3
Montarea şi instalarea de
aparate şi echipamente
XI IP3 gr1

XI IP3 gr2

XIIs

XIII s

electrice şi energetice (CDL
extindere)
Lucrări de întreţinere ale
maşinilor şi aparatelor
electrice din instalaţii
industriale (CDL aprofundare)
Circuite electronice utilizate în
instalaţii electrice (CDL
extindere)
M IX – Transportul și
distribuția energiei electrice
M X – Dimensionarea
instalațiilor electrice

CONCURS

Organizato
r

Numele si
prenumele
elev

Clasa

crt.

Nivel/Faza

Nr.

Cadre
didactice
Locul

1

Timotei Abel
Chitan

V

I
Excelenț
ă

2

Fernando
Gabriele
Aenicăi

V

II
Diploma
de merit

Denisa Ioana
Archip

V

II
Diploma
de merit

Daniel Mădălin
V
Balint

II
Diploma
de merit

5

Butacu
Andreea

III

I

6

Ciobănescu
Raul

III

I

7

Tofan Daria

III

I

8

Stângaciu
Adina

III

II

9

Nicolae
Alexandra

III

II

Gasper Alina

III

II

Dobrea
Sebastian

III

II

12

Filimon
Cosmin

III

II

13

Ciobănesc
Matei

III

II

14

Biczis Debora

III

II

15

Condurache
Matei

III

III

Micleru Luca

III

III

Concursul de
matematica
„Profu’ de
mate”

ISJ
București si
ISJ Ilfov

Interjudetean

3

4

10

16

Concurs
Interdisciplinar
EUROJUNIOR

Național

11

Asociaţia
pentru
Tineret
Olimp
Bucureşti

Secțiune

care au
pregatit
elevul

Molodeț
Mihaela

Pepelea
Andreea

Sem II
REZULTATELE OBTINUTE LA OLIMPIADA LA DISCIPLINELE DIN ARIA
CURRICULARA TEHNOLOGII
Nr. FAZA
crt.
FAZA
1.
JUDETEANA
FAZA
2.
JUDETEANA
FAZA
3.
JUDETEANA
FAZA
4.
NAȚIONALĂ

Numele si
prenumele
Csere
Alexandru

Clasa Calificarea

Balint David

XII

Hanțu
Marian

XII

Tehnician in
automatizari
Tehnician in
automatizari
Tehnician în
instalaţii
electrice
Tehnician in
automatizari

XI

Csere
Alexandru

Cadre didactice care
au pregatit elevul
Prof. Tristu Daniela
Prof. Tristu Radu
Prof. Tristu Daniela
Prof. Tristu Radu
Prof. Cristea Cosmin

XI

Prof. Tristu Daniela
Prof. Tristu Radu

Locul
ocupat
I
II
II
nu s-a mai
ținut

Alte Concursuri
Nr.
crt.
1

Nume și
prenume

Clasa

Olaru
Valentin

9 EM_B I

Premiul

Domeniul/
Disciplina

Etapa

Electric

Concurs

Ștefan

Concursul

INFOTEHNICA - ediția
XII
18 mai
interjudețean 2020

FORMAREA CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONAREA CADRELOR
DIDACTICE AN ŞCOLAR 2019-2020
I. GRADE DIDACTICE

Nr.
crt

NUME ȘI PRENUME
PROFESOR

1.

Aczel Franciska

2.

Răvar Ancuța

3.

Molodeț Mihaela

4.

Papuc Nedelcu Carmen

GRAD/anul

UNIVERSITATEA

II , 2021

Universitatea Transilvania,
Brașov
Universitatea Transilvania,
Brașov
Universitatea Transilvania,
Brașov

I
II, 2020
Inscriere gradul I,
sesiunea
2020-2021

II. FORMARE CONTINUĂ / PERFECȚIONARE

Universitatea Transilvania,
Braşov

Nr.
crt

Denumire curs /
activitate

Furnizorul

1.

CRED

CCD, Brașov

2.

CRED

CCD, Brașov

3.

CRED

CCD, Brașov

4.

Perioada

Nr. ore și
credite

Septembrie 120 de ore
2019
30 credite

Chirciu
Georgiana
Pepelea
Andreea
03.02.2020- 120 de ore Molodeț Mihaela
06.05.2020 30 credite
Meca Maria
04.11.2019- 120 de ore
13.01.2020 30 credite

Conferință-Provocări Uniunea cadrelor
16
în era digitală din sec. didactice maghiare noiembrie
XXI
Brașov
2019

5.

Atelier – Profesor în
50 de minute

6.

Conferința Națională
de Psihologie

Adservio (la CN
DR. Ioan Meșotă)

Profesori
participanți

20
noiembrie
2019
22- 24
noiembrie
2019, ediția
a XIII- a

Colegiul
Psihologilor din
România,
Asociația
Psihologilor din
România,
Universitatea
Babeș- BolyaiFacultatea de
Psihologie și
Științele Educației,
Cluj- Napoca
7.
Articol apărut în
Universitatea din decembrie
revista MATINF „Cum
Pitești
2019
arătăm că două drepte
sunt perpendiculare”

Elekes Izabella
Antal Imola,
Aczel Franciska,
Hejja Margit
Antal Imola

23 de
credite

Unige Sandor

Molodeț Mihaela

8.

Profesor în online
(curs online)

Digital Nation

Mai
2020

30 de ore

Antal Imola
Aczel Franciska

9.

Fake news vs realitate
(curs online)

UCDMR,
Miercurea Ciuc

Iunie 2020

16 ore

Antal Imola

10.

Instrumente pentru
susținerea procesului
educațional online
(curs online)

CCD Brașov

Iulie 2020

12 ore

Antal Imola

11.

Masterat Sisteme
Univ. Transilvania, 2018-2020
mecatronice pt
Brașov
industrie și medicină

4 semestre
120 credite

Tristu Daniela

12. Programul de formare
OM
continuă pt experți
5612/19.12.2019
evaluatori de manuale
-CEEM
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19

Folosește manualele Editura Didactică
3D și instrumentele
și Pedagogică
interactive pentru a S.A., EduMagic și
susține lecții la
Mozaik Education,
distanță
cu sprijinul
Ministerului
Educației și
Cercetării.
Workshop Consilierea
Conferința
pentru carieră
Națională a
Asociației
psihologilor din
România
Workshop
Conferința
Decompresie,
Națională a
readaptare psihologică
Asociației
și sănătate
psihologilor din
comportamentală în
România
situații posttraumatice, postconflict
Workshop
Conferința
Dezvoltarea abilităților
Națională a
non-cognitive la copii,
Asociației
adolescenți și tineri
psihologilor din
România
Workshop Psihologie
Conferința
interculturală
Națională a
Asociației
psihologilor din
România
Dispozitive mobile
CCD Brașov
utilizate ca
instrumente
educaționale
Utilizarea
instrumentelor web 2.0
în activitatea didactică

CCD Călăraș

18.01.2020
01.02. 2020

15 credite

26.05.2020

Molodeț Mihaela

Sándor ÜnigeMargit
Hulpan Claudia

2224.11.2019

3 credite

Sándor ÜnigeMargit

2224.11.2019

3 credite

Sándor ÜnigeMargit

2224.11.2019

3 credite

Sándor ÜnigeMargit

2224.11.2019

3 credite

Sándor ÜnigeMargit

aug 2020

12 ore

Antal Imola
Tăpurică Cristian

24.06.2020

2 ore

Antal Imola

Resurse materiale și financiare
Procesul educativ s-a derulat, în cea mai mare parte, la un nivel corespunzător. Au fost
utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode moderne, interactive. În
organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost utilizate laboratoare, ateliere şi
cabinete specializate. Colegiul Tehnic „Remus Raduleț” dispune în prezent de următoarele
spaţii pentru activitatea didactică:

Laboratoare de: mașini, instalații și aparate electrice, electronică, automatizări și
mecatronică. Toate au fost reabilitate prin programul Regio - Reabilitare, dezvoltare şi
modernizare "Campus pentru învăţământ profesional şi tehnic Colegiul Tehnic "Remus
Răduleţ". Laboratorul de mașini, instalații și aparate electrice cuprinde 8 standuri
TECHNOVOLT, distribuitorul echipamentelor Lucas Nulle în România la standarde
europene. Studiul se realizează cu ajutorul calculatorului și a softurilor dedicate. Laboratorul
de electronică dispune printre altele și de un sistem modular UniTrain-I produs deLucasNulle, de realizare de masurari analogice și digitaLe.
Laboratorul de automatizări dispune de standuri Lucas-Nulle cu dotare de ultimă oră.
Laboratorul de mecatronică dispune de echipamente furnizate de firma FESTO - Germania,
lider mondial în domeniu.
Ateliere: electromecanic și electric –Au fost reabilitate tot prin programul Regio. Fiecare
dispune de 14 standuri de atelier, complet echipate, cu un panou de alimentare ce
furnizează tensiuni de lucru necesare realizării montajelor. Atelierul electric este cel
mai modern atelier electric didactic din ţară.
Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică si chimie. Dispun de calculatoare conectate la
internet de echipamente şi materiale didactice la un nivel bun. Laboratorul de chimie
dispune o gamă de substanțe pentru efectuarea de experiențe și de videoproiector.
Cabinet de limba și literature română - are bibliotecă proprie, echipamente audio-video care
permit audiții/vizionarea de filme didactice, documentare, spectacole de teatru și filme
artistice.
Cabinete de limbi străine - engleză (2) și franceză. Cabinetele dispun de echipamente şi
materiale didactice de calitate şi oferă condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii pe clase
sau pe grupe de studiu. Toate dispun de calculator, conexiune la internet și surse audio
pentru ascultare de texte. Cabinetele de engleză dispun de videoproiectoare și tablă
inteligentă. Sunt utilizate pe parcursul orarului zilnic şi pentru activităţi extracurriculare.
Cabinetul de geografie - dispune de materiale didactice care permit desfăşurarea unor lecţii
interactive. Este dotat cu videoproiector pentru prezentarea de filme documentare, scheme
recapitulative, proiecte ale elevilor.

Săli de predare a matematicii – unde, cu ajutorul softurilor specifice, se predau lecții
utilizând calculatorul, făcând astfel mult mai uşoară/atractivă cunoașterea/înţelegerea
matematicii, a modelelor matematice, a aplicaţiilor matematicii în alte domenii.
Laboratoare de informatică și simulatorul media – CTERR are 3 laboratoare pentru
activitate cuîntreagaclasă.Acestea dispun de tehnică de calcul modernă/modernizată, sunt
conectate în reţea şi la internet şi permit accesarea platformei de învăţare AEL. Datorită
numărului relativ mare de ore, din planurile de învăţământ, laboratoarele sunt utilizate în
foarte mare măsură pentru disciplinele informatică şi TIC și module de specialitate. Pe bază
de planificare şi prin înţelegere între profesorii responsabili, au fost organizate şi alte
activităţi asistate de calculator.
Simulatorul media a fost realizat prin proiectul Regio. Este dotat cu echipamente și
softuri educaționale la nivel de an 2012.
Sală şi teren de sport - sala a fost recondiţionată și supraetajată în anii 2010-2012 prin
programul Regio. Dotarea cu materiale şi echipamente sportive este corespunzătoare. Au
fiind realizate achiziţii şi modernizări conform solicitărilor catedrei şi în limita bugetului
aprobat. Terenul de sport a fost realizat prin același program Regio. Dispune de gazon
sintetic, și instalație de nocturnă. Sala şi terenul sunt utilizate pentru activităţile didactice,
pentru activităţi extracurriculare şi extraşcolare și/sau închiriate conform prevederilor
legale.
Biblioteca – a fost igienizată și extinsă pe parcursul anului şcolar, din fonduri de la, bugetul
local și venituri proprii. Dispune de un fond de carte suficient (îmbunătăţit pe parcursul
anului şcolar). Biblioteca este utilizată în permanenţă pentru activităţi didactice şi pentru
activităţi extracurriculare şi extraşcolare.
Internatul școlar - a fost reabilitat prin programul Regio. În prezent dispune de 60 de camere
de locuit, utilate cu duș, chiuvetă și toaletă proprie. În afară de acestea mai sunt 4 camere
de studiu care dispun de toaleta proprie și alte 8 camere de studiu fără accesorii
sanitare/utilități. Gradul de ocupare a fost de 100%. Din anul școlar 2015-2016 în cămin își
desfășoară activitatea Centrul Național de Excelență Handbal Fete.
Cantina școlii – Este un serviciu externalizat prin licitație. Asigură masa, zilnic unui număr
de 80-90 elevi care locuiesc în cămin(elevi ai școlii, de la SGP Kronstadt și Centrul Național
de Excelență Handbal-Fete).

Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de venituri şi cheltuieli s-a
realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în proiectarea şi
execuţia bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru
utilităţi. Nu au existat blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare.

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi Consiliului de
Administraţie, controlul direcţiunii al serviciilor de specialitate din cadrul ISJ și al
Primăriei Municipiului Brasov. Ca şi în anii precedenţi, Colegiul Tehnic „Remus Radulet”
a realizat venituri proprii, în condiţiile legii, din următoarele surse de finanţare:
Închirieri de spaţii – teren sintetic de sport, sala de sport, spațiu de cazare pentru elevii școlii
și terti(elevi din alte licee, student, inchirieri ocazionale-excursii) săli de clasă pentru
activităţi de formare a adulţilor şi sala de sport pentru activităţi sportive;
Sponsorizări şi donaţii – realizate, în principal, cu sprijinul părinţilor şi a Asociaţiei
„Energetica” au fost utilizate pentru organizarea unor activităţi culturale, artistice şi
recreative, pentru recompensarea elevilor cu rezultate deosebite şi dezvoltarea
bazei materiale.
În anul școlar 2014 - 2015 s-a finalizat reabilitarea energetica a Corpului A. Dezvoltarea
bazei materiale din perioada 2012-2016 a rezolvat toate problemele grave ale unităţii
de învăţământ şi a îmbunătăţit substanţial condiţiile educaţionale (încălzire, izolare
termică, reparaţii instalaţii încalzire, electrice, etc.).
Pe parcursul anului şcolar 2019-2020 au fost realizate achiziţii din venituri de la bugetul de
stat/ bugetul local( furnituri de birou, materiale de curățenie și întreținere, plata utilităților,
cumpărarea de obiecte de invetar-calculatoare, imprimante, proiectoare, mobilier școlar,
consumabile pentru buna desfășurare a Olimpiadei Naționale Tehnice). Sumele alocate de
la bugetul local pentru cheltuielile de personal și materiale au asigurat buna desfășurare a
activității. La bugetul local alocat unitatea noastră a contribuit cu veniturile proprii realizate ,
din care s-au efectuat reparații și igienizări în regie proprie (holuri, săli de clase, grupuri
sanitare, la căminul pentru elevi şi cu terţi).

Resurse umane
CADRE DIDACTICE
La S.G.31 arondată
În anul școlar 2019-2020, școala a funcționat cu un număr de 42 de cadre didactice
titulare cu vechime și grade didactice, după cum urmează:

Grad didactic definitiv :

12 profesori

Grad didactic II:

7 profesori

Grad didactic I:

23 profesori

În procente:
Grad didactic definitiv :

28,57 %

Grad didactic II:

16,67 %

Grad didactic I:

54,76 %

La CTERR
În anul școlar 2019-2020, școala a funcționat cu un număr de 62 de cadre didactice
titulare cu vechime și grade didactice, după cum urmează:
Grad didactic definitiv :

6 profesori

Grad didactic II:

15 profesori

Grad didactic I:

41 profesori

Grad didactic definitiv :

9.67 %

Grad didactic II:

24,21 %

Grad didactic I:

66,12 %

Personal didactic auxiliar 10
Personal nedidactic 23

ANALIZA SWOT – REALIZATĂ PRIN CONSULTAREA
COLECTIVELOR DE PROFESORI DIN CTERR SI SC GIMN. 31
ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

CURRICULUM
Profesorii dovedesc abilitati in
alegerea metodelor si
adaptarea acestora la
continutul curricular.
Existenta programelor si
auxiliarelor
Existenta unui numar mare de
CDȘ-uri, in concordanta cu
necesitatile comunitatii – in
special la invatamantul primar
Existența unei baze de date
privind documentele scolare
utilizate, curriculum pentru
fiecare calificare, SPP-uri ,
OMECTS utile, materiale
auxiliare
Parcurgerea strategiilor de
abilitare curriculară pe toate
segmentele de personal
didactic
promovarea strategiilor
moderne în abordarea actului
învăţării
Aplicarea evaluarii centrate
pe competente
Realizarea unor fise de
lucru dupa standarde de
predare - evaluare moderne
Promovabilitate ridicată la
Evaluarea Națională 2016
Pentru fiecare nivel (nivelul
I şi nivelul II), grădiniţa
dispune de întreg cadrul
curricular (planuri de
învăţământ, programe
pentru CDS, auxiliare
curriculare, ghiduri de
aplicare, îndrumătoare etc.).
Program de pregatire
suplimentara pentru
recuperare/performanta cu
elevii

RESURSE UMANE
Rata mare de integrare
a copiilor din grădiniţă la
Şc. Gimn. Nr. 31
Atragerea altor copii de
la alte grădiniţe
Deschiderea colectivului
de profesori în a supune
atenţiei colegilor teme
de interes în
cadrul comisiilor
metodice şi
microcercurilor
Profesorii scolii
promoveaza idealul
”Scoala pentru toti” care
este al unei scoli ce nu
exclude (prin selectii si
marginalizari) ci include
(accepta si valorizeaza
copii, chiar diferiti).
Cadre didactice
calificate 100 %;
Resurse umane
conştiente de
necesitatea obţinerii de
performanţe şcolare prin
muncă
Colectiv de profesori cu
pregatire metodica
foarte buna
Rezultate bune si foarte
bune la concursurile
scolare si olimpiade
Pregatire de specialitate
si metodica foarte buna
a cadrelor didactice
Apropierea elevilor de
clasa a IV-a de ciclul
gimnazial prin tinerea
unor lectii de catre
profesori.
Relaţiile interpersonale
(educatoare-copil,
conducere - personal,
educatoare-părinţi,
educatoare educatoare) existente
favorizează crearea unui
climat educaţional
deschis, stimulativ.
Existenta profesorului
logoped, consilier
educativ, itinerant
Baza de date privind
populatia scolara din
circumscriptie

RESURSE MATERIALE

RELAȚII
COMUNITARE

Există Autorizaţie Sanitară
de Funcţionare
Dotarea spațiilor grădiniței
sub toate aspectele este
medie şi peste medie,
mobilierul fiind
corespunzător vârstei
copiilor, materialul didactic
aranjat pe mape, pe teme
Scoala ofera un spatiu de
munca si lucru cu elevii,
care confera tuturor
siguranta si caldura.
Chiar daca resursele
materiale sunt pe alocuri
invechite, sunt bine
intretinute si conservate

Amplasarea scolii in
mijlocul cartierului Triaj,
confera scolii atributul
de ”punct de interes” –
atribut ce poate fi
exploatat ca oportunitate
Relatia buna intre scoala
– politie
Relatie buna cu alte
institutii de cultura din
oras

Campanie eficientă de
promovare a ofertei
școlii
Păstrarea tradiției școlii
Actul decizional este
rezultatul consultării
gestionarea eficientă
a factorilor interesați
resurselor alocate;
asigurarea serviciilor
dotarea
spaţiilorde medicale prin cabinet
învăţământ cu mobilier şi medical propriu
echipamente noi;
colaborarea eficientă cu
bază sportivă modernă;
partenerii
sociali–
sindicate;
Asociatia partener a
dezvoltarea
parintilor
parteneriatelor
educaţionale externe şi
interne;
Dezvoltarea relatiilor cu
Biserica din cartier, ca
urmare a implicarii
profesorilor si
invatatorilor scolii
voluntar in programul de
after school organizat si
sprijinit de Biserica.
Crearea şi promovarea
unei imagini
instituţionale pozitive în
comunitate printr-un
management
participativ.
O colaborare
permanentă şi dinamică
a conducerii unităţii de
învăţământ cu
comunitatea locală prin
implicarea tot mai
accentuată a acestora în
viaţa elevilor
Pagina de facebook a
scolii

Continuitatea la catedra
si implicit la clasă a
cadrelor didactice

PUNCTE SLABE

Axarea procesului de
predare- invatare pe
asimilarea de cunostinte si
mai putin pe dezvoltarea
inteligentei emotionale si
sociale, a increderii de sine,
a satisfactiei muncii, a
formarii caracterului prin
crearea si dezvoltarea unui
sistem personal de valori,
descoperirea altor aspecte
si valorizarea prestatiei
elevilor dincolo de aspectul
cunostintelor asimilate

Nu intodeauna CDS
raspund cerintelor si
obiectivelor generale, ci
mai degraba dorintei de
acoperire a normei
didactice
evaluarea subiectivă
şi inconsecventă ca o
consecinţă a lipsei
standardelor clare de
evaluare
Evaluarea „emotionala” ,atat
la ciclul primar cat si la ciclul
gimnazial,care tine cont de
situatia familiala si
materiala, nu de capacitatea
intelectuala a elevului ,are
ca urmare decalaje majore
intre ciclul primar si
gimnazial si rezultate
mediocre

Existenta putinelor spatii
de interrelationare,
dincolo de aspectele
profesionale de
colaborare, in scopul
crearii culturii
organizationale,
momente de impartasire
a experientelor de buna
practica
Oferta scolii nu
satisface nevoile elevilor
si nici cerintele sociale
actuale datorita
finantarii reduse la
capitolul materiale
conservatorism,
didactice moderne
reticenţă faţă de nou
(instrumentare de
şi rezistenţa la
laborator, retea de
schimbare
computere noi si
absenteism ridicat la
performante, retea de
elevii de liceu
internet, alte dotari
cazuri
de
interes interactive si captivante
scăzut al
părinţilor pentru copii)
pentru
parcursul Număr insuficient de
școlar al copiilor
calculatoare (1 buc.)
rezultate la examenul
Lipsa unui xerox in
de Bacalaureat
gradinita.
Nu exista la nivelul scolii
un necesar de
Lipsa colaborarii
echipamente
constante intre
(calculatoare,
cadrele didactice de
videoproiectoare, table
la ciclul primar cl a 3a magnetice/interactive,
si a 4a si cadrele
filme didactice....)
didactice de la ciclul
subfinanţarea
gimnazial conduce la
activităţilor de
existenta unor
învăţământ, dificultăţi în
derapaje ale elevului
mobilizarea de resurse
in clasa a V a
extrabugetare
Conservatorismul
unor cadre didactice
privind aspecte
precum: organizarea
şi desfăşurarea
activităţilor, utilizarea
metodelor interactive
de grup, centrarea
activităţii didactice pe
nevoile copilului.
Incadrarea cu
personal didactic
auxiliar deficitară la
grădiniţă.

Neimplicarea cadrelor
didactice în derularea
unor
proiecte/programe
educative;
Activitatile multiple
desfasurate de
dascali impreuna cu
elevii sunt insuficient
popularizate in randul
parintilor si/sau
media.
limitarea ofertei de
servicii numai la
educaţia iniţială–
neavând autorizări
pentru formarea
adulţilor
interes moderat/lipsa
de motivație al
agenţilor economici în
semnarea unor
acorduri/ parteneriate
pentru efectuarea
practicii comasate

Existenţa diverselor
resurse materiale:
metodici, cărţi,
îndrumătoare metodice,
suporturi de curs
Parteneriate educaţionale
încheiate cu Şcoala
Gimnazială Nr 31 Braşov
care conduc spre
înscrierea copiilor în ciclul
primar în cadrul aceleiași
instituții școlare.
implementarea strategiilor
privind descentralizarea
învăţământului, asigurarea
calităţii
C.D.Ş./ CDL – din
perspectiva particularizării
actului învăţării

OPORTUNITATI

Imbunatatirea contextului
legal cu privire la
flexbilizarea numarului de
comisii la nivelul scolii
Oferta CDŞ a grădiniţei
contribuie la dezvoltarea
unei motivaţii intrinseci
pentru învăţare, permite
valorificarea abilităţilor
individuale.

Cresterea interesului
parintilor de a opta in
a-si aduce copiii la
scoala din cartier
Existenta dorintei de
implicarea tot mai
mare a parintilor in
activitati
extracurriculare si
extrascolare
Transformarea
parintilor in parteneri
in educarea si
formarea copiilor
Deschiderea elevilor
spre noi abordări şi
stiluri de predare
Proiecte europene de
formare permanenta
a cadrelor didactice,
schimburile de
practici didactice.
Existența a trei grupe
cu program prelungit
(mică, mijlocie, mare)
conduce spre
cuprinderea în
grădiniță a unui
număr cât mai mare
de copii proveniți din
cartier.
facilitarea accesului
tuturor la sistemele
de educaţie şi
formare profesională,
şi deschiderea
acestora către
societate

Organizarea
concursului de
directori- crearea
premiselor realizarii
unui plan de
dezvoltare a scolii pe
urmatorii 4 ani, nu
doar pe 1 an, la
decizia
inspectoratului
Comunicarea
interministeriala
(Ministerul Muncii cu
MENCS) in vederea
realizarii unei
metodologii privind
abordarea copiilor cu
CES.

Echipamentele
electronice, digitale,
existenţa unor softuri
educaţionale, platforme
de etwining cu şcoli din
alte ţări
Colaborarea cu Colegiul
Tehnic poate fi o
oportunitate, prin
dezvoltarea de proiecte
comune ( cercuri de
electronica pentru copii,
dezvoltarea de activitati
metodice comune....)
Existenta unui site al
scolii, de care trebuie sa
profitam si sa-l
actualizam
accesarea proiectelor
cu fonduri europene
dobândirea de venituri
extrabugetare
Utilizarea de către elevi
a unor echipamente
conforme standardelor
europene

Implicarea in proiecte
ce formează atitudini
ecologice si civice,
recunoscute la nivel
international
Existenta unor
parteneriate
interinstitutionale
Existenţa liniilor de
finantare dedicate
şcolilor, dezvoltării
parteneriatelor
strategice
Existenţa programelor
naţionale care au
dezvoltat optionale:
Junior Achievement
Romania, WWf- Şcoli
verzi, Fundaţia Noi
Orizonturi- cluburi
Impact
Cresterea numarului
profesorilor consilieri
la nivel judetean
parteneriat activ cu
agenţii economici
programe europene
de parteneriat
educaţional, şi cele
de certificare a
competenţelor
lingvistice
oferta de locuri de
muncă are un trend
crescător în domeniu
Aparitia proiectului
ROSE adresat
liceelor cu rezultate
scăzute la examele
de absolvire

TEMERI

Incărcătura birocratică
Fluctuaţia contextului
legal, schimbarea
metodologiei de mişcare a
personalului didactic,
anual
Existenţa unui proces
birocratic stufos şi
complex care pune
accentul pe documente
justificative şi nu pe
îmbunătăţirea calităţii
actului educaţional la clasă
Insuficienta diversificare şi
adecvare a curricumului la
cerinţele şi solicitările
beneficiarilor poate duce la
scăderea motivaţiei pentru
învăţare, precum şi la
dezinteresul pentru
înscrierea în această
unitate şcolară a elevilor
cu potential mediu sau
ridicat de dezvoltare.
Legislaţia muncii nu
sprijină normarea
adecvată a personalului
nedidactic
rutina susţinută de slaba
motivare a unor cadre
didactice pentru atingerea
standardului profesional
interesul scăzut a unor
cadre didactice pentru
cunoaşterea problematicii
şi a documentelor de
strategie educaţională,
privind asigurarea calităţii
în educaţie şi a
descentralizării sistemului
educaţional
Educatia nu mai e privita
ca un mijloc de promovare
sociala

Diminuarea
resurselor necesare
formării resursei
umane
Decredibilizarea
meseriei de profesor
Creşterea efectivului
de copii în clase
Timpul limitat al
părinţilor care poate
conduce la slaba
implicare a acestora
în viaţa şi activităţile
copiilor;
Elevii care aleg
scoala noastra provin
in special din familii
dezavantajate, ceea
ce conduce la
cresterea actelor de
indisciplina
Scadere demografica
, a populatiei scolare
in ansamblu.
interesul scazul al
absolvenţilor de
invatamant superior
de a urma o cariera
didactica in
invatamantul
preuniversitar
Politicile educationale
prezente pot fi
influentate de
schimbarile survenite
cu ocazia alegerilor
parlamentare
Lipsa stabilitatii
legislative
Acceptarea în școală
a elevilor plecați din
alte unități de
învățământ din cauza
problemelor
disciplinare
Criza de timp a
părinţilor care,
datorită problemelor
cotidiene, nu acordă
suficient timp relaţiei
directe cu propriul
copil

Alocarea de fonduri
insuficiente pentru
dotări cu mijloace de
învăţământ va duce la
realizarea parţială a
politicilor educaţionale;
nivelul de trai scăzut
determină elevii ciclului
superior sa abandoneze
şcoala
pentru
a se
incadra si
a sprijini
material familia;

Parintii sunt in
general influentati de
”avantaje” de
moment, atunci cand
aleg scoala si mai
putin de potentialul
scolii.
spor demografic
negativ cu implicaţii în
dimensionarea reţelei
şcolare şi a încadrării
personalului didactic

REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Din analiza SWOT se constata ca unitatea noastra are numeroase puncte tari legate de pregatirea
profesionala a cadrelor didactice, dotarea școlii cu echipamente, iar oportunitatile oferite de Legea Educaţiei
Naţionale pot contribui cu succes la dezvoltarea colegiului nostru.
Conştientizarea punctelor slabe ne permite ca, în etapa următoare, să găsim soluţii de înlăturare a
acestora şi asigurarea calităţii procesului de învăţământ.

Elemente constatate
Absenteismul la ore
conduce la repetenție și
abandon școlar în
special
la ciclul
superior al
liceului și la școală
profesională

Manifestări
- Se constată o creștere a absenteismului la ore, chiar și la disciplinele
la care se susține examenul de bacalaureat;
- Din analiza situației referitoare la admiterea în liceu pe ultimii 3 ani,
reiese faptul ca un procent de peste 60% dintre elevi nu au promovat
examenul de evaluare națională, ceea ce indică nivelul de pregătire
scăzut ceea ce necesită recuperarea în timpul liceului a lacunelor din
gimnaziu;
- Slaba participare la programul de meditație si consultație organizat
în școală, creează dificultăți în recuperarea materiilor pentru elevilor
rămași în urmă la învățătură;
- Pregătirea suplimentară a elevilor este un proces laborios, nu toți
sunt capabili să promoveze examenul de bacalaureat dar pot să
finalizeze studiile, să promoveze examenul de certificare a
competențelor, crescând șansele de angajare în domeniu.

Numărul
mare
corigenți la nivel
liceal

de - -Nivelul scăzut de pregătire al elevilor la început de ciclu școlar
influențează pregătirea ulterioară
-Se constată că un procent de 60% dintre elevii claselor de liceu sunt
corigenți .
- Se constată un număr mic de activități privind conștientizarea
părinților a importanței învățării.

Insuficient
a
corelare a
orelor de consiliere și
orientare profesională
cu
nevoile elevilor

- Se constată că trebuie acordată o atenție mai mare a activităților de
orientare școlară pentru elevi, pe niveluri de pregătire (începând cu
clasa a IX-a) pentru a face o alegere conștientă în concordanță cu
abilitățile și nevoile de pregătire la sfârșit de ciclu.
- Trebuie implicați agenții economici în activități de consiliere și
orientare școlară.

Capitolul 3 Planul operațional
Obiectiv 1.1: Identificarea nevoilor de calificare
Ținta 1.1: Obținerea informațiilor actualizate privind nevoile de calificare
Context: În condiţiile în care piaţa muncii este într-o continuă schimbare, se impune o analiza permanentă a evoluţiei
calificărilor. Școala este interesată să fie la curent cu nevoile pieţei muncii, pentru a fi pregătită să răspundă nevoilor de
formare ale agenților economici atât prin liceu cât și prin școala profesională.
În prezent, în şcoală există mijloace de cuantificare a urmăririi inserţiei absolvenţilor ,dar este necesară dezvoltarea unui
sistem de actualizare a datelor privind evoluţia pieţei muncii, în colaborare cu AJOFM şi agenţii economici din zonă.
Pentru a-şi îndeplini misiunea, şcoala trebuie să fie capabilă în orice moment să răspundă fluctuaţiilor pieţei.
Analiza efectuată în PLAI pentru 2013-2020 evidenţiază un deficit pe piaţa muncii pentru calificări/specializări în
domeniul electric, electromecanic.
Dezvoltarea unor noi calificări apărute ce vin în întampinarea cerinţelor pieţei muncii.
Acțiuni
Rezultate așteptate
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Investigarea
Colectarea de date
februarie
Comisia pentru
Partenerii economici şi sociali
nevoilor pe piaţa
privind cererea de forţă
inserţie profesională AJOFM, CLDPS, ISJ,INSSE
muncii pentru
de muncă pe plan local
Responsabil arie
fundamentarea şi
curriculară
întocmirea
tehnologii Comisia
proiectului planului
pentru inserţie
de şcolarizare
profesională
pentru 2017-2018
Raport cu informaţii
februarie
Director, Director
actualizate privind
adj, Responsabil
evoluţia pieţei muncii
arie curriculară
tehnologii Comisia
pentru inserţie
profesională
2. Aplicarea de
Chestionare pentru
sem I – ianDirectori,
Agenţii economici
chestionare în
agenţi economici
februarie sem II
Responsabil
rândul agenţilor
semestrial Raport
– iunie-iulie
comisie Inserţie
economici pentru
privind concluziile
profesională,
invatamantul
aplicării chestionarelor
Instructori practică
profesional DUAL
3. Investigarea
Elevi, părinţi, agenţii
opţiunilor elevilor
economici parteneri
din clasa a X-a
Tabele opţiuni pe clase
martie
Director, Diriginţii
pentru continuarea
claselor a X
studiilor în ciclul
superior sau stagii
de practică, în
vederea proiectării
planului de
şcolarizare pentru
anul 2017-2018
4. Monitorizarea
Aplicarea unui
decembrie
Comisie de inserţie
Elevi
viitorilor absolvenţi
chestionar privind
profesională
– clasele a XII a, a
intenţia de parcurs
Comisie CEAC,
XIII a, şcoala
profesional
Diriginţii claselor a
postliceală din anul
XII,XIII postliceal,
şcolar curent
secretariat
Statistică centralizată a
ianuarie
profesională
chestionarelor
,Comisie CEAC,
Diriginţii claselor
implicate
5. Monitorizarea
inserţiei profesionale a
absolvenţilor

Aplicarea unui chestionar
privind parcursul
profesional la finele anului
şcolar

Iunie-iulie

Comisie de
monitorizae a
absolventilor, Comisie
CEAC, Dirigintii
claselor a XII,XIII
postliceal, secretariat

Elevi

Obiectiv 1.2: Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la nevoile de calificare
Tinta 1.2.1: Ajustarea structurii ofertei la nevoile de calificare din zonă (pe domenii de pregătire şi calificări) pe
termen mediu
Context:
Studii de specialitate au arătat că populaţia şcolară, în general, şi cea din învăţământul profesional şi tehnic, în special,
înregistrează încă un proces de diminuare pentru următorii ani.
În acelaşi timp, s-a constat o fluctuaţie a calificărilor de la un an la altul, datorate în special crizei economice
Acțiuni
Rezultate așteptate
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Actualizarea
PAS actualizat PAS
noiembrie
Echipa de elaborare
Consorţiul Regional-ADR
periodică a PASrevizuit 2013- 2020
martie
şi revizuire PAS
Centru CLDPS ISJ Braşov
ului conform PRAI
Directori
şi PLAI, privind
nevoile de calificare
2. Proiectarea
Plan de şcolarizare
februarie
Director
ISJ Braşov
anuală a notei de
avizat de ISJ
Consiliul de
CLDPS
fundamentare
Administraţie
ANOFM Brasov,
pentru planul de
Agenţii
școlarizare, in
special pentru
invatamantul
profesional dual
Tinta 1.2.2: Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la nevoile economiei
în schimbare
Context : Dinamica situaţiei economice impune un nivel sporit de calificare adaptat tehnologiilor de vârf şi, de asemenea,
formarea unor competenţe noi, specifice economiei de piaţă. Şcoala este preocupată de asigurarea unui nivel ridicat de
calificare care să le permită formabililor adaptarea rapidă la exigenţele economiei în schimbare şi ale angajatorilor.
Acțiuni
Rezultate așteptate
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Aplicarea
Fişă de monitorizare
Conform
Conducerea scolii
Observatorii de calitate
riguroasa a
pentru fiecare cadru
graficului de
Comisia CEAC
standardelor de
didactic / de 2 ori pe an
monitorizare
Cadre didactice
pregătire
Cadre didactice de
profesionala şi a
specialitate
standardelor
ARACIP
2.Adaptarea
CDL avizat de ISJ
Septembrie
Conducerea şcolii
Agenţi economici parteneri
curriculumului în
Comisia pentru
Părinţi
dezvoltare locală
curriculum
Diriginţi
(clase de liceu IXResponsabilii ariilor
XII si scoala
curriculare
profesionala) la
cerinţelor specifice
ale angajatorilor şi
comunităţii locale
3. Stabilirea CDŞ
CDŞ-uri pentru clasele
Mai
Conducerea şcolii
Conducerea şcolii, părinţi,
pentru anul şcolar
I-IV, VI-VIII
Comisia pt.
elevi
2017- 2018 pe baza
curriculum Diriginti
opţiunilor elevilor şi
părinţilor
4.Colaborarea
Competenţe specifice
Permanent
Responsabilii ariilor
Agenti economici
interdisciplinară
economiei de piaţă
curriculare CEAC
între ariile
curriculare
participarea la
simpozioane,
proiecte
educaţionale
Resurse: umane :implicarea factorilor de decizie şi cadrelor didactice pentru îndeplinirea rezultatelor aşteptate
Resurse materiale: folosirea resurselor IT ale şcolii, fonduri destinate materialelor consumabile din bugetul alocat unităţii

Prioritatea 2 : Asigurarea calităţii formării oferite de Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleț”
Obiectiv 2. 1: Aplicarea principiilor de asigurarea calităţii
Tinta 2.1: Obtinerea unei formari de calitate pentru cadre didactice şi elevi pentru cresterea interesului
partenerilor educationali – dezvoltarea de parteneriate si colaborari cu cel putin trei agenti noi
Context: Legea pentru asigurarea calităţii în educaţie implică aplicarea şi implementarea procedurilor de
asigurare a calităţii în întreaga activitate a unităţii şcolare
Acţiuni
Rezultate aşteptate
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Întocmirea şi
Validarea RAEI
Octombrie
Director
ARACIP
diseminarea
Postarea Raportului Noiembrie
Membri CA
CNDIPT
rapoartelor de
în formă electronică
Responsabil CEAC
autoevaluare internă
a calităţii pentru
anul şcolar 20162017
2. Proiectarea
Plan de îmbunătăţire Octombrie
Responsabil
planului de
CEAC,Director
îmbunătăţire a
calităţii
3. Elaborarea
Programul de
Noiembrie
Comisia pentru
Conducerea şcolii
planului operaţional activităţi CEAC
evaluarea si
al CEAC
asigurarea calităţii
(CEAC)
Întocmirea fişei de
Octombrie
Responsabil
Cadre didactice
observare a lecţiilor
CEAC,Director
4. Proiectarea
Grafic de asistenţe/
Noiembrie
Comisia CEAC
Conducerea şcolii
graficelor de
minim o asistenţă pe
Responsabil CEAC
Responsabili
asistenţe la nivelul
semestru /cadru
comisii metodice
fiecărei comisii
didactic
metodice pentru
Comunicarea
monitorizarea
acestor grafice în
principiului 5 al
cadrul catedrelor
calităţii
5.Întocmirea
Rapoarte
Conform graficului
Conducerea şcolii
periodică a unor
intermediare
asistenţelor
Responsabili
rapoarte parţiale de
Fișe de monitorizare Iunie
comisii metodice
autoevaluare a
Septembrie
Consilier educativ
calităţii, pentru
Consiliul elevilor
evidenţierea şi
remedierea
punctelor slabe
7. Consultarea şi
Lectorate tematice
Semestrul I
Diriginţii
Comitetul de
informarea părinţilor cu părinţii / cel puţin Semestrul II
părinți
privind procesul
câte unul pe
educativ, rezultatele semestru la nivel de
şcolare
fiecare clasă
Aplicarea de
Februarie
chestionare
An scolar
părinţilor privind
rezultatele şcolare,
nivelul de satisfacţie
Interpretarea
chestionarelor şi
diseminarea acestora

in CP, la şedinţele
cu părinţii
Chestionare aplicate
agenţilor economici

8.Identificarea
Martie-aprilie
Catedra tehnica
nevoilor de formare
An scolar
CEAC
a agenţilor
economici
Consultarea
agenţilor economici
Obiectiv 2.2. Motivarea participării elevilor la programe de pregătire pentru performanţă şcolară,
educaţie formală şi non-formală.
Ţinta 2.2. Creşterea competenţelor profesionale ale elevilor, prin creșterea cu 5% procentului de elevi
care participă la concursuri școlare
Context : Creşterea calităţii formării tinerilor cu competente profesionale şi sociale, la nivelul standardelor
europene, in concordanţă cu evoluţia pieţei muncii, respectând principiul egalităţii şanselor.
Acţiuni
1. Derularea unui
program unitar de
pregătire
suplimentară a
elevilor din clasele
terminale a VIII a şi
a XII/ XIII a, în
vederea cresterii
procentului de
promovabilitate la
examenele
nationale;
2. Organizarea
programelor şi
activităţilor de
pregătire pentru
performanţă

Rezultat aşteptate
Participarea a 75%
dintre elevii claselor
terminale la
pregătirea
suplimentară
conform graficului
stabilit şi afişat;
Participarea a 100%
dintre elevii claselor
terminale la
simulările
organizate în şcoală;
Antrenarea elevilorcel puţin 2-3
elevi/clasă- în
activităţile de
pregătire
suplimentară pentru
Olimpiade şi
concursuri şcolare;
Realizarea unei baze
de date cu elevii cu
performanţe
deosebite şi a
profesorilor care iau pregătit;

Termen
Permanent
Conform graficului
pe discipline

Responsabil
Director
Director adjunct
Responsabili arii
curriculare

Parteneri
Comisiile
metodice
Cadrele didactice
care predau la
clasele terminale

Permanent

Director adjunct
Comisia de
organizare a
concursurilor şi
olimpiadelor şcolare

Cadrele didactice

3. Organizarea unor
Iunie/iulie
Director adjunct
Cadrele didactice
evenimente de
Comisia de
Diriginţi
promovare,
organizare a
evidenţiere şi
concursurilor şi
recompensare a
olimpiadelor şcolare
elevilor şi cadrelor
didactice cu
performanţe
deosebite.
Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile ( hârtie xerox) din bugetul alocat unităţii, autofinanţare

Prioritatea 3. Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
Obiectiv 3.1 Îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor şi facilitarea accesului la educaţie
Tinta 3.1.1 Creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională
Ţinta 3.1.2 Extinderea serviciilor de orientare şi consiliere
Context
Dinamica sistemului de învăţământ şi a pieţei muncii impune o extindere a metodelor de informare şi de
consiliere profesională, atât a elevilor cât şi a părinţilor. O consiliere şi orientare eficiente nu sunt posibile fără o
investigare a nevoilor şi potenţialului fiecărui elev. Ca urmare, profesorii şcolii noastre s-au perfecţionat şi se
perfecţionează urmând cursuri de consiliere şi orientare profesională. Urmarea acestora o reprezintă posibilităţile
moderne de investigare a opţiunilor elevilor şi orientarea acestora în concordanţă cu evolutia societăţii şi a
propriilor nevoi.
Actiuni
1. Proiectarea si
implementarea unui
calendar pentru
informarea elevilor
privind perspectivele
profesionale,de
angajare oferite prin
oferta educaţională a
şcolii şi consilierea
lor în carieră

Rezultat
Programe de
activităţi pentru
clasele terminale

Termen
permanent

Actualizarea
permanent
secţiunii speciale
pe
site
şcolii
dedicat
perspectivelor
profesionale şi de
angajare
2. Proiectarea si Chestionare de
Ianuarie-Aprilie
implementarea unei interese şi discuţii
metodologii unitare
de
investigare
a
opţiunilor
elevilor
față
de
oferta
educaţională
3. Organizarea de Târgul liceelor ,
Aprilie
evenimente
cu Ziua porţilor
Permanent
implicarea
deschise
partenerilor
sociali
pentru
promovarea
ofertei educaţionale
4. Stabilirea unui
Teste de
Permanent
program permanent
autocunoastere,
de consiliere şi
teste de aptitudini,
orientare profesională CV, scrisori de
cu psihologul şcolii
intenţie
5. Elaborarea în
Materiale
Permanent
colaborare cu agenţii informative
economici parteneri a Modele CV,
unor materiale
scrisori de intenţie
informative
referitoare la
calificările de pe piaţa
muncii din Braşov

Responsabil
Consilier educativ
Conducerea şcolii
Responsabili arii
curriculare
Diriginții claselor
terminale

Parteneri
Elevi, părinţi,
profesori
gimnaziu,agenţi
economici parteneri

Informatician

Elevi, părinţi,
profesori
gimnaziu,agenţi
economici parteneri

Conducerea şcolii
Consilierii şcolii
Diriginții claselor
terminale

ISJ, şcoli generale;
profesori

Comisia pentru
promovarea imaginii
şcolii
Consilierii şcolii
Consilier educativ
Diriginţii,
Consilier Educativ,
psiholog,
comisia de
specialitate

CCD, ISJ,
AJOFM;Conducerea
şcolii

Responsabil aria
curriculară
tehnologii

Conducerea şcolii
Agenţi economici
parteneri,
Agenţi economici
potenţiali partener

Agenţi economici

6. Înregistrări privind
evoluţia ulterioară a
elevilor – continuare
studii, angajări

Situaţia
octombrie
Comisia de
Diriginti
absolvenţilor
monitorizare a
Tabele
absolvenților
monitorizare
absolvenți
Resurse: fonduri destinate materialelor consumabile( hârtie xerox) din bugetul alocat unităţii

Prioritatea 4: Modernizarea bazei materiale
Obiectiv 4.1: Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare
Tinta 4.1. Modernizarea infrastructurii, dotarea cu echipamente de instruire conform standardelor de
pregătire profesională Context:
Un învăţământ de calitate şi eficient, un învăţământ centrat pe elev şi orientat spre formarea competenţelor
profesionale în deplină concordanţă cu standardele profesionale determină utilizarea de echipamente adecvate
noilor tehnologii.
În aceste condiţii, şcoala se implică permanent în elaborarea şi implementarea unui program de dotare în funcţie
de priorităţile şi de nevoile identificate.
Pe de altă parte, realitatea nevoilor individuale creează necesitatea existenţei cadrului adecvat pentru rezolvarea
acestora.
Eficientizarea învăţământului presupune asigurarea unor condiţii corespunzătoare de desfăşurare a activităţii
instructiv-educative (clădiri, spaţii, condiţii igienico-sanitare).
Acţiuni
Rezultat
Termen
Responsabil
Parteneri
Achizitia
de Permanent
Administratorul de Conducerea şcolii
1.Organizarea
mobilier
școlar
patrimoniu
Cadre didactice, CL,
spaţiilor de
ergonomic
pentru
ISJ Brasov
învăţare în raport
cu dotările impuse minim 3 săli de
clasă
de o pregătire
profesională de
calitate
Identificarea
necesităţilor
Alegerea celor mai
avantajoase oferte
Achiziţionare de
mobilier pentru
cabinete şi
laboratoare
Programe
Iulie
Administratorul
Conducerea şcolii,
2. Asigurarea
informationale
reţelei,
ISJ Brasov
cadrului necesar
dedicate domeniilor
Profesori
Agenti economici
accesului la
de pregatire generala
resursele de
si de specialitate
învăţare care
Achiziţionarea
de
răspund nevoilor
minim
2
laptop-uri
individuale ale
elevilor şi care sunt si 3 videoproiectoare
adecvate unui
studiu independent
eficace
Achiziția unei table Iulie
Administratorul de Conducerea şcolii
3. Modificarea
patrimoniu
ambientului şcolar interactive
Modificări
Administratorul
în concordanţă cu
reţelei,
sugestiile elevilor şi ambientale pentru

părinţilor
Organizarea
spaţiului pentru a
corespunde
desfăşurării unor
activităţi interactive
Ambientul şcolar
plăcut şi pozitiv va
ajuta fiecare copil să
se destindă şi să
parcurgă procesul
educaţional în linişte
4. Asigurarea
cadrului necesar
accesului la
resursele de
învăţare

cel puțin 3 săli de
clasă

Realizarea unui orar
optimizat, care să
ofere accesul
elevilor la
laboratoarele
specializate

Profesori

Permanent

Comisia de orar

Conducerea școlii

Prioritatea 5. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale resursei umane şi creşterea calităţii învățării
Obiectiv 5.1: Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului şcolii
Tinta 5.1 : Minim 50% dintre cadrele didactice din şcoală participa la o formă de perfecţionare metodică
sau de specialitate, în anul şcolar 2016-2017
Context: Implementarea criteriilor de performanţă privind asigurarea calităţii impune dezvoltarea competenţelor
metodice şi de specialitate ale personalului didactic prin formarea continuă a acestuia.
Acţiuni
Rezultat
Termen
Responsabil
Parteneri
1Realizarea analizei Baza de date a
Octombrie
Responsabil
Secretar şef
de nevoi în formare formării
formare
Cadre didactice
pentru
cadrele profesionale
profesională
didactice
actualizată
Dezvoltarea
de
parteneriate
instituţionale
cu
furnizorii acreditaţi
de
formare,
în
scopul optimizării
activităţilor
de
formare
şi
dezvoltare
profesională
a
cadrelor didactice şi
didactic auxiliare
2. Informarea
Procese verbale ale Noiembrie
Responsabil
Conducerea şcolii
cadrelor didactice cu Comisiilor metodice
formare
Cadre didactice
privire la actele
profesională
normative în vigoare
Responsabili
referitoare la
comisii metodice
formarea continuă
3. Prezentarea
Cunoașterea ofertei
Permanent
Conducerea şcolii CCD Braşov
cursurilor de
de formare a CCD
Responsabil arie ISJ Braşov
formare organizate
Braşov,ISJ Braşov,
curriculară
Furnizori de formare
pentru cadrele
Furnizori de
tehnologii

didactice si
personalul didactic
auxiliar

formare,
Univ. Transilvania,
etc. Distribuire de
materiale de
prezentare
4. Acţiuni de
Dobândirea sau
colaborare cu
dezvoltarea de noi
furnizorii de formare competenţe
și agenţii economici metodice şi de
pentru actualizarea
specialitate pentru
competenţelor de
minim 15 profesori specialitate ale
2 actiuni de
profesorilor, cu
diseminare a
accent pe noile
informaţiilor
tehnologii şi
obţinute la nivelul
schimbări
catedrei şi a unităţii
organizaţionale
de învăţământ
(vizite de
documentare,
întâlniri, participare
la târguri şi
expoziţii)
5. Participarea
Participanţii să
cadrelor didactice la finalizeze cursurile
cursurile
perfecţionare din
cadrul CCD Braşov,
programe naţionale
Derularea
Evaluarea prin
activităţilor
activităţi la nivelul
Flexibilitatea
şcolii
formărilor în raport
cu orarul şcolii
Controlul periodic al
activităţilor
Diseminarea
desfăşurate
informaţiilor
Întocmirea unei
obţinute la nivelul
evidenţe a cursurilor catedrei şi a unităţii
de formare şi a
de învăţământ
numărului de
Credite pentru
participanţi
cadrele didactice
Eficientizarea
metodelor de
monitorizare şi
consiliere a
profesorilor
debutanti
7.
Realizarea
Cel puţin două
de programe care să proiecte în derulare
permită schimbul de
experienţă în ţară şi
în străinătate
Parteneriat cu şcolile
de profil din ţară

Permanent

Conducerea şcolii

Agenţi economici
parteneri
Universitatea
Transilvania

Iunie

Comisia de
proiecte
Directiune,
profesori

AN , ISJ Brasov,
Agenti economici

Iunie

Comisia de
proiecte
Directiune,
profesori

AN , ISJ Brasov,
Agenti economici

Utilizarea bazei
materiale a şcolii
pentru informare în
legătură cu
proiectele
internaţionale
Realizarea unor
proiecte viabile
Consolidarea
parteneriatului între
învăţământul
superior şi colegiu
în formarea iniţială
şi continuă pentru
cariera didactică,
prin care să se
asigure adecvarea la
finalităţile
învăţământului
preuniversitar a
conţinuturilor şi
metodelor formării

Asistarea practicii
pedagogice

20 elevi, 10
Aplicatii pentru
absolvenți și 3
proiecte Erasmus+ : specialiști VET
mobilități VET:
formați în străinătate
Resurse: Fondul Social European, Fonduri Comisia Europeană pentru Educaţie şi fonduri M.E.N, programe
europene Erasmus

Prioritatea 6: Dezvoltarea si diversificarea parteneriatului social

Obiectiv 6.1: Realizarea unor parteneriate eficiente care să răspundă nevoilor de dezvoltare instituţională
şi de formare profesionala
Tinta 6.1: Creşterea reprezentativităţii şi implicării partenerilor sociali în Consiliul de Administraţie al
şcolii, dezvoltarea relaţiilor existente şi atragerea de noi parteneri – Cooptarea agentilor economici in CA (
3 reprezentanți)
Context: Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice, dar nu poate funcţiona şi nu
se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează. Managem entul şcolii trebuie să
asigure funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca sistem deschis, aflat în relaţie permanentă cu mediul său exterior, cu
comunitatea.
Acţiuni
Rezultat
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Participarea
3 reprezentanți ai
Conf. noilor
Conducerea şcolii
Agenţi economici
reprezentanţilor
partenerilor sociali
prevederi a
agenţilor economici în C.A.
Metodologiei C.A.
în Consiliul de
Administraţie pentru
domeniile de
pregătire: electric,
electronică şi
automatizări,
energetic

2. Îmbunătăţirea
Comisii având
Iunie, anual
Conducerea şcolii
organizării
membrii activi
Conducerea scolii
examenelor de
parteneri sociali
Comisia de proiecte
absolvire.
Participarea efectivă
a partenerilor sociali
în cadrul comisiilor
de examene
3. Identificarea de
Conventii si
Permanent
Conducerea scolii
noi parteneri şi
contracte de
Comisia Tehnologii
încheierea de
colaborare si
contracte de
parteneriat
colaborare
4. Extinderea
Continuarea actiunii Calendar proiecte
Comisia de proiecte
parteneriatelor
de parteneriat în
Directiune
internaţionale
1998, 2004
Informarea cadrelor
didactice privind
proiectele
Proiect Erasmus +
internaţionale
IMPACT
Diseminarea
experienţei cadrelor
didactice în
realizarea
proiectelor
Realizarea de
proiecte viabile
Motivarea cadrelor
didactice implicate
Resurse: Fonduri extrabugetare, Fondul Social European, fonduri Consiliul Local

ISJ Partenerii sociali
AIMM, AJOFM,
Camera de Comert,
Directia pentru
Protectia Copilului,
Directia Judeteana
pentru Protectia
Consumatorului
Agenți economici

Agentia nationala

Prioritatea 7: Asigurarea accesului la ÎPT şi cresterea gradului de cuprindere în educaţie
Obiectiv 7.1: Dezvoltarea motivației elevilor pentru studiu cu scopul creșterii ratei de promovare a
bacalaureatului. Creșterea participării și promovabilității la examenul de Bacalaureat prin îmbunătățirea
calității serviciilor educaționale furnizate și, implicit, creșterea ratelor de tranziție a elevilor către
învățământul terțiar prin programe de recuperare adecvate nevoilor individuale ale elevilor, prin consiliere
şi orientare școlară și de carieră, precum și prin activități școlare și extracurriculare având ca scop
creșterea nivelului de motivare și de implicare în educație a acestora și stimularea accesului la
învățământul terțiar.
Tinta 7.1.1: Consiliere și orientare și pentru ridicarea nivelului de motivare și de înțelegere a importanței învățării
pe durata ciclului liceal.
Tinta 7.1.2: Creșterea ratei de promovare la bacalaureat cu un procent de 5% a absolvenților din Colegiul Tehnic
Energetic ”Remus Răduleț” prin activități de sprijin și remediale desfășurate pe parcursul ciclului liceal.
Context: Îmbunătățirea activităților de consiliere prin creșterea motivației elevilor și cristalizarea opțiunilor
acestora privind educația și pregătirea profesională, prin desfășurarea unor activități individuale în vederea
creșterii nivelului de motivare, a stimei de sine, a relaționării cu alte persoane dar și a dezvoltării unor abilități de
viață și a dezvoltării personale .
Acţiuni
Rezultat
Termen
Responsabil
Parteneri
1. Identificarea
Chestionare aplicate
Mai
Echipa de
ISJ Părinţii , Elevii,
problemelor si a
elevilor si
Iulie
implementare a
Cadre didactice
riscurilor ce conduc
comunității
proiectului ROSE

la abandon scolar
sau la nefinalizarea
studiilor liceale
2 .Activități de
consiliere și
orientare în vederea
alegerii unui traseu
educațional și
profesional adecvat
3. Programe de
sprijin pentru elevi
(recuperare,
pregătire)
4. Iniţierea de
activităţi
extraşcolare cu
scopul cresterii
motivatiei si a stimei
de sine
5. Monitorizarea
lunară activitatilor

Analiza datelor
rezultate

Plan de activitati
Schema Grant a
proiectului ROSE
Participarea la
activitati de tip job
shadowing, Cercuri
de lectura Vizite la
universități

2017-2021

2017-2021

2017-2021

Rapoarte de
activitate lunare si
2017-2021
trimestriale
Resurse : fonduri MECTS, fonduri Consiliul Local, proiect ROSE

Responsabil
Consilierul educativ
şcolii
Echipa de
implementare a
proiectului ROSE
Comisia PAS
Diriginţii

Comisia CEAC
Comisia pentru
disciplină Consilierii
şcolii

Echipa de
implementare a
proiectului ROSE
Consilierii şcolii
Echipa de
implementare a
proiectului ROSE
Conducerea scolii
Comisia diriginţilor

Experti - profesori

Echipa de
management a
proiectului Rose

Reprezentanti
UMFE

Părinţi
Diriginţii

3.2. PLANUL DE PARTENERIAT PENTRU COLABORAREA CU ÎNTREPRINDERILE ŞI ALŢI FACTORI
INTERESAŢI
Cu părinţii
Şcoala reuşeşte să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se consideră ca fiind coresponsabilă pentru rezultatele
şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în permanenţă pe părinţi în legătură cu progresul elevilor
şi activităţile curriculare şi extracurriculare desfăşurate. Răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi
stimulează să-şi aducă contribuţia la bunul mers al şcolii.
Cu agenţii economici
Şcoala colaborează cu agenţii economici din judeţul Brașov pentru:
• Desfăşurarea instruirii practice a elevilor de la învăţământul liceal, şcoala de arte şi meserii şi şcoala postliceală.
• Susţinerea financiară a unor activităţi extracurriculare care vizează sărbătorirea unor evenimente importante din viaţa
şcolii şi a elevilor.
• Premierea elevilor care obţin premii la olimpiadele şcolare şi concursurile pe meserii.
• Inserţia socio-profesională a absolvenţilor – în fiecare an şcolar agenţii economici sunt invitaţi să participe la
desfăşurarea probei practice din cadrul examenului de absolvire şi a examenului pentru obţinerea certificatului de
competenţe profesionale de către elevii claselor a XII - a, prilej cu care îşi recrutează viitoarea forţă de muncă dintre
absolvenţii şcolii.
Parteneriatul social în formarea profesionala se materializeaza în :
• validarea de catre agenţii economici a standardelor de pregatire profesionala ( SPP);
• implicarea agenţilor economici în elaborarea curriculum-ului de dezvoltare locală, componenta importantă a planului
din învăţământul profesional
• cooptarea agenţilor economici ca membri ai comisiilor de examinare în cadrul examenelor de absolvire a
învăţământului profesional şi tehnic;
• consultarea agenţilor economici în procesul de fundamentare a planului de şcolarizare
• pentru învăţământul profesional şi în procesul de elaborare a planului de acţiune al şcolilor;
• alocarea resurselor pentru finanţarea învăţământului de la bugetele locale; • atragerea de căre şcoli a resurselor de
finanţare extrabugetare; • elaborarea de politici de formare, prin stagii în întreprinderi, în vederea adaptării
• competenţelor şi adecvării conţinuturilor la nevoile impuse de dezvoltarea tehnologică.
• stabilirea structurii calificărilor şi a nivelurilor de calificare pentru unitatea şcolară.
Parteneriatele stabilite cu angajatorii sunt realizate pe baza convenţiilor şi protocoalelor de colaborare.

LISTĂ AGENȚI ECONOMICI
PARTENERI PENTRU EFECTUAREA STAGIULUI DE PREGĂTIRE PRACTICĂ A ELEVILOR
• SC. VISUAL FAN SRL (ALLVIEW)
• S.C. COBO International East Europe S.R.L.
• METROM
• ELECTRIPRECIZIA SA
• ELMAS SRL
• REAL AUTOMATIC SRL
• LUMITECH SRL
• PSI CONTROL S.R.L RÂȘNOV
• ELECON BRAȘOV
• BLUEL SRL
• IMSAT CUADRIPOL SA
• PRO CONEL
• VHI SECURITY
• KRAUTZPOINTER
• FLASH LIGHTING
• ICCO SISTEM
• CONTINENTAL AUTOMOTIVE
• ELMAS • SCHAEFFLER ROMANIA
• PREH ROMANIA
• STABILUS • CADITEC
• DRAEXLMAIER
• HUTCHINSON
• JD NORMAN
• JOYSONQUIN
• NBHX ROLEM
• PREMIUM AEROTEC
• VARTA
Şcoala desfăşoară un parteneriat activ pentru educaţie şi pentru administrarea unităţii şcolare cu autorităţile
locale: Primăria, Poliţia, Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural
Naţional, Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului, Social pentru Formarea Profesională, Direcţia de Sănătate
Publică Brașov, secţia pentru Tineret şi Sport Brașov, Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului,
Consiliul reprezentativ al părinţilor, CJRAE, ISU Brașov, AJOFM, ITM Brașov, Camera de comerţ şi industrie, Palatul
copiilor şi al elevilor.

Parteneriate externe
Şcoala desfăşoară proiecte în cadrul unor programe cu finanţare externă, cu beneficii reale pentru şcoală, elevi
şi profesori, în cadrul programelor de mobilități Leonardo da Vinci și Erasmus + privind formarea de competenţe
profesionale la standarde europene.
3.3. PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ
PLANUL DE ACȚIUNE A ȘCOLII - COLEGIUL TEHNIC ”REMUS RĂDULEȚ”, BRAȘOV

Nr.

Obiective

Activitatea

Responsabil

Termen

performanță

crt.
1.

Indicatori de

Formarea curentă la

Prezentarea Ordinului

Directori

Septembrie

nivelul instituției de

nr.5562/7.10.2011 referitor la

Responsabili comisii

2020

învățământ

Metodologia privind sistemul de

metodice

-Corelarea activităților
de perfecționare cu
cerințele Curricumului

acumulare, recunoaștere și

Național

echivalare a creditelor profesionale

-Promovarea

transferabile

metodelor didactice de
predare, învățare,
evaluare care conduc la
creșterea interesului și
a motivației pentru
studiul individual

2.

Formarea continua

-Popularizarea și studierea ofertei

Directori,

Septembrie/

Acumularea într-o

prin participarea la

de formare a diferitelor instituții cu

Responsabili

Octombrie

perioadă de 5 ani a

cursuri organizate

competențe de formare continua

comisie

de instituții

-Participarea cadrelor didactice la

perfecționare

Conform

credite profesionale

acreditate

cursurile de perfecționare

Membrii comisiilor

graficului

transferabile

organizate de centrele universitare

metodice

unui nr de 90 de

și CCD
3.

Perfecționare prin

-Pregătirea examenelor de

Membrii comisiilor

Conform

Promovarea

susținerea gradelor

definitivat, grad didactic I și grad

metodice înscriși la

graficului

examenelor pentru

didactice

didactic II prin studiu individual

examenele de

obținerea gradelor

sau prin participarea la diferite

susșinere a gradelor

didactice

stagii de pregătire organizate de

didactice

instituții de învățământ superior
-Inspecție curentă grad didactic II
-Inspecție definitivat
4.

Formarea continua
prin cercetare

-Participarea la diferite proiecte și
parteneriate

Directori, membrii

- Diseminări in urma

comisiilor -

schimbului de bune

individuală sau

-Promovarea exemplelor de bune

metodice.

– practice și

colectivă

practice în raport cu procesul de

Profesori și elevi

experiențe cu

participanți la

profesori și experți

mobilități

întâlniți în timpul

evaluare. Implementarea
proiectelor ERASMUS+:”SMART
(susținere, motivare ajutor,
recuperare, tutoriat) pentru toți cei
care au nevoie”(nr 2014-1-RO01-

mobilităților

KA102-00042)(Motinjo,
Portugalia, 07/10/2015 –
11/10/2025)

Stabilirea de noi

-«“Prin „Erasmus +” spre viața

contracte și inițierea

activă(EURACTIV) » (nr. 2014-1-

unor proiecte

RO01- KA102-000242), (03/05 -

europene care să

15/07/2015), contacte Gyor,

accentueze

Debrecen si Budapesta, Ungaria.
Mobilitatea persoanelor in scopul,

dimensiunea

in baza contractului de europene

europeană a
educației

care să finanţare incheiat cu
A.N.P.C.D.E.F.P:
• Pregătire lingvistică, culturală şi
psihopedagogică in domeniile
proiectului
•Fluxuri de mobilitate:
5.

6.

Perfecționarea

-activități metodice la nivel de

Membrii comisiilor

Conform

Participarea cadrelor

activității metodice

localitate și județ

metodice

graficului
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Permanent

Portofoliul personal

PARTEA a 4-a CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE

4.1. ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PAS
Acest proiect reprezintă rezultatul echipei care a valorificat experienţa fiecărui individ ceea ce a permis valorificarea
potenţialului fiecărui membru. Normele de bază care au dus la funcţionalitatea echipei pot fi cuantificate în valori cum
ar fi : încredere şi respect, cooperare şi competiţie, creativitate, colegialitate, respect de sine şi respect pentru echipă,
asumare de riscuri, etc.
4.1.1. ACŢIUNI/ ACTIVITĂȚI 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 ind
ividuale cu principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi
local Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea analizei
mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
6. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii, în
cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în
cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, a reformularea obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale.
4.1.2. 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 Brașov
PRAI Regiunea Centru
PLAI Brașov
Anuarul statistic al judeţul Brașov
Date statistice - AJOFM Brașov
Chestionare, discuţii, interviuri
Rapoarte scrise ale ISJ şi MECI, întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.

4.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE
A PAS-ULUI
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;
• Se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor
compara cu rezultatele aşteptate;
• Se vor aplica anumite criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare initială ,formativă,
sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea consilierii-îndrumării
profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);
• Se va urmări eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale şi de timp ;
• Se va evalua calitatea şi eficienţa managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu
responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;
• Se vor desfăşura activităţi de bilanţ semestrial;
• Se vor evalua experienţele noi şi modelele dezvoltate, strategiile de continuare şi extindere prin
intermediul reuniunilor de bilanţ ;
• Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operational.

Echipa de elaborare :
prof. Ioan Sorin BUKSA – director, coordonatorul echipei
prof. Doina BANU – director adjunct
prof. Imola ANTAL - coordonator CEAC
prof. Corina Ileana CELAN – responsabil arie curriculară „Tehnologii”
ec. Roxana Flangea –administrator financiar
prof. psiholog Mirela COMȘA – consilier școlar

