Băile Govora, strada Nuferilor, nr. 46,
cod 245200 judeţul Vâlcea,
COD FISCAL 2574077
TELEFON/FAX 0250/770341
email: liceulteoreticgovora1@gmail.com
Nr. 170/29.01.2018

Avizat,
Consiliul Profesoral din 23.01.2018
Aprobat,
Consiliul de Administrație din 29.01.2018

2017 – 2022
LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE
GOVORA

JUDEŢUL VÂLCEA

Prof. Gheorghe – Pavelescu Camelia
Director

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA

ECHIPA DE ELABORARE:

PROF. GHEORGHE-PAVELESCU
CAMELIA – IOANA

DIRECTOR

PROF. MECU MARIA

COORDONATOR CEAC

PROF. ÎNV. PRIMAR MATEI MIHAELA

MEMBRU COMISIA CEAC

PROF. UNGUREANU CRISTINA

RESPONSABIL COMISIA METODICĂ
TEHNOLOGII

PROF. ROGOJINOIU ION EUGEN

SECRETAR

2

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA

CUPRINS
Argument……………………………………………………………………………………........……….5

Partea 1- CONTEXT
1.1.
MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII ŞCOLII ................................................................................................... 6
1.2.
PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII ...................................................................................................................... 7
1.2.1.
Scurt istoric ......................................................................................................................................................... 7
1.2.2.
Populaţia şcolară: .............................................................................................................................................. 9
1.2.3.
Resurse umane: ................................................................................................................................................ 12
1.2.4.
Resurse materiale: ........................................................................................................................................... 14
1.2.5.
Resurse financiare: .......................................................................................................................................... 14
1.2.6.
Facilităţi oferite elevilor: .............................................................................................................................. 14
1.2.7.
Formarea profesională continuă: .......................................................................................................................... 15
1.3.
ANALIZA REZULTATELOR ȘCOLARE, 2014 - 2017 ............................................................................. 19
1.3.1.
Rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare: .......................................................................................... 19
1.3.2.
Rezultatele obţinute de elevi la examenele de absolvire: ..................................................................................... 34
1.4.
CONTEXTUL NAȚIONAL .................................................................................................................................. 36
1.5.
CONTEXTUL REGIONAL ȘI LOCAL ........................................................................................................... 39

Partea a 2 - a - ANALIZA NEVOILOR
2.1.
ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN ............................................................................................... 41
2.1.1.
Populația totală. Dinamica generală ..................................................................................................................... 41
2.1.2.
Distribuția populației pe sexe și grupe de vârstă .................................................................................................. 42
2.1.3.
Distribuția persoanelor pe medii rezidențiabile (urban/rural) .............................................................................. 43
2.1.4.
Structura populației stabile pe etnii și religii ........................................................................................................ 44
2.1.5.
Structura populației stabile pe sexe și nivel de educație ...................................................................................... 45
2.1.6.
Durata medie a vieții la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia ................................................................................. 46
2.1.7.
Mișcarea migratorie .............................................................................................................................................. 46
2.2.
PROIECȚII DEMOGRAFICE LA ORIZONTUL ANULUI 2060 ...................................................... 47
2.3.
PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA DEMOGRAFICĂ. IMPLICAȚII PENTRU IPT...................48
2.4.
PIAȚA MUNCII ....................................................................................................................................................... 49
2.5.
CONCLUZII PRIVIND ANALIZA PIEȚEI MUNCII. IMPLICAȚII PENTRU ÎPT ............... 50
2.6.
ANALIZA MEDIULUI INTERN ........................................................................................................................ 51
2.6.1.
Colectarea și analiza datelor ................................................................................................................................. 51
2.6.2.
Predarea şi învăţarea ............................................................................................................................................. 52
2.6.3.
Materiale şi resurse didactice ............................................................................................................................... 53
2.6.4.
Rezultatele elevilor ............................................................................................................................................... 53
2.6.5.
Consilierea şi orientarea profesională a elevilor .................................................................................................. 55
2.6.6.
Calificare şi curriculum ........................................................................................................................................ 56
2.6.7.
Dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral. Resurse fizice şi umane. ............................. 60
2.6.8.
Planul de şcolarizare 2015 - 2016 ........................................................................................................................ 61
2.6.9.
Colaborări şi parteneriate ..................................................................................................................................... 62

Partea a 3 - a - ANALIZA SWOT
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Analiza
Analiza
Analiza
Analiza

SWOT
SWOT
SWOT
SWOT

- CURRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ ........................................................................ 63
- RESURSE UMANE .............................................................................................................. 64
- RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE ................................................................ 65
- RELAŢII CU COMUNITATEA / RELAŢII DE PARTENERIAT ..................... 66

3

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA

Partea a 4 - a - ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
4.1.
REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE, ȚINTE,
OPŢIUNI, OBIECTIVE ....................................................................................................................................................... 67

Partea a 5 - a - PLANURI OPERAȚIONALE
5.1.
PROGRAMUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII PE PERIOADA 2017 - 2022 ........................................... 73
5.2.
PLAN DE PARTENERIATE ȘCOLARE ......................................................................................................... 79
5.3.
PLAN DE SCOLARIZARE 2018 – 2019 .......................................................................................................... 85
5.4.
PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI ................................................ 86
5.5.
PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE PROFESIONALĂ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 ............................................................................................................................ 87
5.6.
PLANL OPERAȚIONAL 2017 – 2018 ............................................................................................................ 88
5.7.
ŢINTELE STRATEGICE STABILITE LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE PÂNĂ LA NIVELUL ANULUI
2022, REZULTATE DIN PLANURILE OPERAȚIONALE ............................................................................................... 102

Partea a 6 - a - CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE
6.1.
6.2.

CONSULTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE ................................................................................ 102
PROGRAMUL ACTIVITĂȚII DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE ............................................. 103

GLOSAR
Anexa 1 Anexa 2 Anexa 3 Anexa 4 Anexa 5 Anexa 6 Anexa 7 Anexa 8 Anexa 9 -

PAS ........................................................................................................................................................................ 105
Date statistice 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Date demografice ........................................... 105
Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă ........... Eroare! Marcaj în document nedefinit.
Pierderi cohorta ....................................................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit.
Rata abandonului ............................................................................................................................................ 111
Rata de promovare .......................................................................................................................................... 114
Rata de succes ................................................................................................................................................... 116
Numar elevi / cadru didactic ............................................................... Eroare! Marcaj în document nedefinit.
Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii......................................................................... 121
Rețele scolare .................................................................................................................................................... 123

4

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA

ARGUMENT
PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII reprezintă o necesitate de formulare a unei strategii pe
termen mediu şi lung care să prevină eventualele eşecuri ce pot apărea datorită evoluţiei rapide de pe
piaţa forţei de muncă. Încercăm o adaptare rapidă la cerinţele evoluţiei comunităţii locale, regionale şi
naţionale în vederea creerii unui sistem corespunzător de formare profesională iniţială şi continuă.
Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi a rezultatelor obţinute în anii şcolari anteriori a motivat
pe deplin, prin concluziile ei semnificative, orientarea proiectării către direcţii importante. În acest scop
au fost stabilite clar obiectivele prioritare, iar pe baza acestora a fost conceput planul de acţiune, prin
urmărirea concretă a acţiunilor şi a secvenţelor planificate.
Planul de Acțiune al Școlii (PAS) se fundamentează pe Planul Regional de Acţiune pentru
Învăţământ (PRAI) pentru regiunea Sud-Vest Oltenia și pe Planul Local de Acţiune pentru
Învăţământ (PLAI) al județului Vâlcea pentru 2017-2022.
Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) este planul de dezvoltare al unităţii IPT, realizat cu scopul de a
îmbunătăţi corelarea dintre oferta de educaţie şi formare profesională şi nevoile de dezvoltare socioeconomică la nivelul ariei ei de acţiune, din perspectiva următorilor 5 ani.
Conceptul de proiectare adoptat a respectat şi urmărit modelul structural al Planului de actiune al
şcolii, respectând şi dezvoltând cerinţele organizatorice şi funcţionale actuale ale unităţii, în scopul
asigurării eficienţei gestionării curente a activităţii (specifică unei structuri clasice) şi gradului sporit de
concretizare, necesar atingerii unor obiective prioritare.
Conceptul structural adoptat în proiectare activităţilor asigură organizarea acestora, în
conformitate cu obiectivele propuse, mai buna lor monitorizare şi ridicarea nivelului de obiectivitate în
evaluarea activităţilor proiectate.
Planul de Acțiune al Școlii dezvoltă următoarele aspecte:
 viziunea privind situaţia viitoare, ideală, a unității școlare;
 misiunea asumată de şcoală prin care sunt promovate valorile fundamentale ale organizaţiei,
direcţiile prioritare de acţiune;
 analiza mediului extern;
 analiza mediului intern orientată pentru identificarea capacităţii de a realiza prevederile planului;
 obiectivele pe tremen mediu;
 acţiunile/măsurile propuse pentru atingerea obiectivelor şi indicatorii de realizare;
 procedurile planificate de monitorizare şi evaluare ale proceselor şi rezultatelor implementării,
precum şi modalităţile de consultare şi de lucru cu principalii factori interesaţi.
În acest sens, PAS descrie modul în care Liceul Tehnologic Băile Govora:
 va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale;
 va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale;
 va îmbunătăţii calitatea programelor de educaţiei şi formare profesională oferite;
 va îndeplini programul de reformă pentru IPT;
 va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi;
 va asigura utilizarea eficientă a resurselor;
 va asigura formarea continuă a personalului şcolii;
 va lucra în parteneriat cu partenerii sociali şi organizaţii autorizate în vederea furnizării unor
servicii eficiente şi pentru dezvoltarea reţelelor locale.
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PARTEA I - CONTEXT
1.1. MISIUNEA ȘI VIZIUNEA ȘCOLII
Şcoala noastră deschide poarta pentru toţi, găsind drumul potrivit pentru fiecare către un viitor
comun în UE.
Oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şanse egale pentru toţi elevii, care să-i
formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.
Onorându-şi statutul de şcoală cu deschidere spre Europa şi tradiţia în pregătirea generală şi
profesională a elevilor, Liceul Tehnologic,oraș Băile Govora este dedicat dezvoltării personale şi
profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurîndu-le şanse de integrare
socio-profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii.
În această eră a informaţiei, când totul este în mişcare şi transformare, şcoala este cea care ia
prima pulsul şi propune într-o manieră flexibilă drumul spre cunoaştere şi integrare socială, ea devine
centru de resurse educaţionale si de servicii oferite comunităţii.
"NOI ŞTIM CĂ NU TOŢI COPIII SUNT LA FEL, DE ACEEA NE GÂNDIM LA TINE ŞI
LA DEVENIREA TA, PENTRU CA TU SĂ NE REPREZINŢI. SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU
FIECARE. SUNTEM ŞCOALA ÎN CARE ÎNVEŢI SĂ AI SUCCES!"
Declaraţie de convingeri:
Noi credem în:
 oferirea unui mediu de învăţare care să încurajeze dezvoltarea potenţialului individual şi a
responsabilităţilor personale;
 asigurarea respectului, egalităţiii şi demnităţii fiecărui individ;
 respectarea diversităţii etnice şi culturale;
 realizarea unor parteneriate reale cu familiile elevilor şi comunitatea locală;
 implicarea celor afectaţi de decizie în luarea deciziilor;
 recunoaşterea şi aprecierea excelenţei;
 oferirea unor programe educative variate;
 dezvoltarea abilităţilor de gândire creativă şi critică;
 încurajarea iniţiativei şi inovaţiei;
 implementarea noilor tehnologii informaţionale;
 crearea unui climat de învăţare caracterizat de aşteptări superioare şi o puternică etică a
muncii;
 implicarea în programe europene în scopul facilitării înţelegerii procesului de integrare
europeană.
Viziunea managerială
Viziunea managerială a liceului nostru are în vedere concertarea eforturilor pentru ca elevii să
dobândească o pregătire generală bună, cunoştinte aprofundate în domeniile legate de viitoarea
carieră, competenţe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a putea
învăța pe tot parcursul vieţii.
Întreaga activitate va fi organizată de aşa manieră încât să se creeze în Liceul Tehnologic Băile
Govora un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte - o şcoală care,
printr-un învăţământ de calitate, să-l ajute pe elev să se descopere pe sine însuşi, să devină util pentru el
şi pentru ceilalţi.
Valori promovate în cadrul Liceului Tehnologic Băile Govora:
 Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă.
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 Judecata înţeleaptă - a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi
prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 Integritatea - a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în
faptă.
 Bunătatea - a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 Perseverenţa - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a
eşecurilor personale.
 Respectul - a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în
ultimul rând, faţă de propria persoană.
 Responsabilitatea - a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia,
asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 Autodisciplina - a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un
comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
1.2.1. Scurt istoric
Liceul Tehnologic, oraș Băile Govora este situat la intrare în staţiunea Băile Govora, oraş situat în
depresiunea subcarpatică Govora, înconjurată de dealuri acoperite cu păduri de fagi, stejari și pini, la o
altitudine de 360-380 m, 20 km SV de municipiul Ramnicu Vâlcea (reședința județului Vâlcea).

Din punct de vedere cultural, zestrea acestor locuri își are originea în literele Pravilei. Pravila de
la Govora sau Pravila bisericească este cea mai veche culegere de legi atât bisericeşti, cât şi laice din
Ţara Românească. Este tipărită în cea de-a doua tipografie cunoscută în Ţara Românească, înfiinţată de
domnitorul Matei Basarab cu ocazia unor ample lucrări de reconstrucţie, reconsolidare şi extindere a
mănăstirii Govora în 1637.
Pravila de la Govora, este o traducere a călugărului erudit de la mănăstirea Bistriţa, Mihail Moxa
(sau Moxalie), a unui text slav, care redă un monocanon bizantin (culegere de norme juridice) şi este
prima lucrare tipărită în limba română. Pravila are un caracter preponderent bisericesc, deşi cuprinde şi
elemente de drept laic. Apare de sub teascurile tiparniţei în anul 1640. Primul mare dascăl a fost
călugărul Mihail Moxalie, traducătorul Pravilei şi a celui mai vechi "Cronograf" cunoscut în limba
română.
În comuna Govora exista şcoală din timpul lui Alexandru Ghica (1834-1842), fiind închisă o
scurtă perioadă de 6 ani, de la 1853 la 1859, iar din anul 1862 şi până în zilele noastre a funcţionat fără
întrerupere.
În Băile Govora prima şcoală a funcționat din decembrie 1909 într-o singură încăpere a unei
clădiri închiriate, aflată pe strada Dragalina, nr. 3. În anul școlar 1909 - 1910 frecventau cursurile 15
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elevi în clasa I, 11 elevi în clasa a II-a, 4 elevi în clasa a III-a şi 9 elevi în clasa a IV-a, în total 39 de
elevi.
Datorită condiţiilor necorespunzătoare de funcţionare, în anul 1910 a fost închiriat un alt local, o
casă ţărănească proprietate a familiei Rogojinoiu, situată pe strada Tudor Vladimirescula nr. 124 - azi
demolată.
În anul 1921 începe construcţia imobilului, iar la 1 iunie 1923 se dã în folosinţã integral Școala
Primarã nr.1 situatã pe un teren vecin cu primăria (azi str. Şcolii, nr.1).
Iniţial acest prim local propriu era compus din 2 săli de clasã spaţioase şi cancelarie la parter, iar la etaj
era locuinţa directorului şcolii. La aceastã şcoalã activau Petre P. Popescu, director, Eugenia Rogojinoiu
şi Maria Popescu, învăţătoare. Începând cu acest an a funcţionat şi Școala Primarã nr.2 din satul
Gătejeşti, până la aceastã dată copii localnicilor frecventau cursurile şcolii din Buneşti, aceasta fiind mai
apropiatã decât cea din Govora.
Din anul şcolar 1938-1939 şi până în anul 1945 funcţionau la Băile Govora şi clasele V-VII cu un
număr total de 138 de elevi pregătiţi de 4 învăţători, iar între anii 1945-1948 a funcţionat Gimnaziul Unic
Mixt având un corp didactic format din 4 învăţători.
Din anul 1948, în urma reformei învățământului gimnaziul se transformã în Şcoala Elementarã cu
clasele I-VII.
În anul 1949 şcoala primeşte în dotare fosta vilã ,,Morariu” situatã în strada Sfatului nr.10 care
avea 23 de încăperi, unde a funcţionat primul internat şi 2 săli de clasã.
În anii 1953-1954 vechiului local al şcolii i se adăugă încă 2 săli de clasã prevăzute cu intrări
separate.
Începând cu anul 1956 a funcţionat o secţie seralã care cuprindea şi clase liceale, corpul didactic
fiind deja format din personal cu studii superioare astfel încât în aceste condiţii s-a lichidat aproape în
totalitate analfabetismul. În anul şcolar 1961-1962 ia fiinţã prima clasã a Liceului de culturã generalã,
curs de zi care la început a funcţionat în vechiul local al cărui spaţiu fusese extins cu încă 2 săli în anii
1958-1959.
În anul şcolar 1960 -1961 s-a construit în localitatea componentã Curături un local în care a
funcţionat Școala Elementarã cu clasele I-IV. În anul 1962 pe lângă sanatoriul de copii (fostul sanatoriu
militar) se înfiinţează o şcoalã sanatorialã cu clasele I-IX, cursurile desfăşurându-se după amiaza, fiind
asigurate de 3 cadre didactice şi 3 pedagogi. În anul 1963 s-a dat în folosințã noul local al liceului situat
în strada Nuferilor, o clădire cu arhitecturã tipicã acelor ani, compusã din 8 săli de clasã, 2 laboratoare,
spații administrative.Totodată se înfiinţează biblioteca liceului prin comasarea bibliotecilor claselor
având un fond de carte iniţial de 400 de volume şi care ajunge la aproape 14.000 de volume în anul 2000.
În anul 1965 frecventau cursurile 147 de elevi în clasele I-IV şi 313 în clasele V-XI, în total 460
de elevi aceştia fiind pregătiți de un număr de 27 de cadre didactice cu calificare corespunzătoare (nu s-a
luat în calcul şcoala sanatorialã).
După anul 1970 lângă clădirea liceului s-a construit o salã de sport şi în anul 1974 s-au construit
încă 4 săli de clasă anexate la clădirea existentă, iar în curte s-au amenajat 2 ateliere necesare desfăşurării
activităţii practice.
Din anul şcolar 1978-1979, liceul se transformă în Liceu Industrial cu profil mecanic patronat de
Întreprinderea de Utilaj Chimic şi Forjă Rm. Vâlcea, care pregătea elevi pentru meseriile:lăcătuş
mecanic, sudori, prelucrători prin aşchiere, la cursuri de zi şi seral. În acest scop întreprinderea
patronatoare a amenajat şi dotat atelierele şcoalã cu maşini şi utilaje corespunzătoare iar într-un fost
cămin muncitoresc s-a amenajat un internat pentru elevi, internat care a funcţionat din 1979 până în
1991, când imobilul a fost vândut.
În anul şcolar 1989-1990 la Grupul Școlar Industrial frecventau cursurile:
- 143 elevi în clasele I-IV;
- 203 elevi în clasele V-VIII;
- 96 elevi în clasele IX-XI cu profil teoretic;
- 324 elevi în clasele X-XII cu profil industrial;
- 159 elevi în clasele serale cu profil industrial;
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- 39 elevi la clasa profesionalã;
TOTAL: 964 de elevi
Începând cu anul 1993 nu s-au mai organizat cursuri serale. Astfel că în anul 1997 frecventau
cursurile 326 de elevi la învățământul primar şi gimnazial şi 202 elevi la liceu, în total 528 elevi pregătiţi
de 23 învăţători şi profesori la învăţământul primar şi gimnazial şi 14 profesori la liceu.
În anul şcolar 1999-2000 frecventau cursurile 176 elevi la clasele I-IV, 140 elevi la clasele V-VIII
şi 172 elevi la clasele IX-XII, în total 488 de elevi. Din anul 2000 Grupul Şcolar redevine Liceu Teoretic
conform ordinului ministerial publicat în Monitorul Oficial din luna septembrie 2000. În anul 2007 s-au
încheiat lucrările de reabilitare a clădirii liceului şi au început lucrările de reabilitare la sala de sport,
împrejmuirea cu gard, montarea unei centrale termice la şcoala din Gâtejeşti, precum şi schimbarea
acoperişului la şcoala din Gâtejeşti. În anul școlar 2012-2013 Liceul Teoretic Băile Govora este denumit
Liceul Tehnologic, oraș Băile Govora.
Instituția are în prezent, pe lângă sălile amintite, laboratoare de fizică, chimie, biologie,
informatică, laborator tehnologic, cabinet de limbi străine, unde îşi desfăşoară activitatea un număr de 26
de cadre didactice şi in jur de 300 elevi.
1.2.2. Populaţia şcolară
Anual, şcolarizăm peste 300 elevi, repartizaţi pe cinci niveluri educaţionale: preşcolar, primar,
gimnazial şi liceal, iar din anul școlar 2016-2017 și învățământ postliceal, specializarea asistent BFKT.
EFECTIVE ŞCOLARE - Colectivele de elevi au avut următoarea structură şi calificări, în
anul şcolar 2015-2016
Număr de
clase/ grupe

Număr de
elevi / copii

Forma
de învăţământ

Limba de
predare

grupa mică
grupa mijlocie
grupa mare
Total
cl. pregătitoare
cl. I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a

1 + 1/3
1 + 1/3
1 + 1/3
4
1
1
1
1
1
5
1

25
20
22
67
13
16
17
19
18
83
14

GPN - ZI
GPN - ZI
GPN - ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română
Română
Română

ZI

Română

cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
cl. a IX-a
cl. a X-a
Total
cl. a XI-a
cl. a XII-a
cl. a XIII-a
Total

1
1
1
4
1
1
2
1
1
2

18
12
15
59
21
14
35
32
22
54

ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI

Română
Română

ZI
ZI
-

Română
Română
-

Nivel de
învăţământ
Preşcolar,
din care

Primar,
din care

Gimnaziu,
din care

Liceal
(ciclul inferior),
din care
Liceal,
(ciclul
superior),
din care
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare
profesională în anul școlar 2015-2016
Nr.
crt.
1.

Nivel
Liceal

Filieră
Tehnologică
Tehnologică
Tehnologică
Tehnologică

Profil /
Domeniu

Denumire specializare /
calificare profesională

Număr clase

Număr
elevi

Servicii
Servicii
Servicii
Servicii

Alimentație publică și turism
Alimentație publică și turism
Tehnician în turism
Tehnician în turism

a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a
a XIII-a

21
14
32
22
-

1
1
1
1
-

EFECTIVE ŞCOLARE - 2016-2017 la 12.09.2016
Număr de
clase/ grupe

Număr de
elevi / copii

Forma
de învăţământ

Limba de
predare

grupa mică
grupa mijlocie
grupa mare
Total
cl. pregătitoare
cl. I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a

1 + 1/3
1 + 1/3
1 + 1/3
4
1
1
1
1
1
5
1

21
18
14
53
17
15
17
16
19
84
18

GPN - ZI
GPN - ZI
GPN - ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română
Română
Română

ZI

Română

cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
cl. a IX-a
cl. a X-a
Total
cl. a XI-a
cl. a XII-a
cl. a XIII-a
Total
Anul I

1
1
1
4
0
1
1
1
1
2
1

15
18
12
63
0
19
19
19
23
32
32

ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI

Română
Română

ZI
ZI
-

Română
Română
-

ZI

Română

Nivel de
învăţământ
Preşcolar,
din care

Primar,
din care

Gimnaziu,
din care

Liceal
(ciclul inferior),
din care
Liceal,
(ciclul
superior),
din care
Postliceal
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare
profesională în anul școlar 2016-2017
Nr.
crt.
1.

2.

Nivel
Liceal

Filieră

Profil /
Domeniu

Denumire specializare /
calificare profesională

Tehnologică

Servicii

Tehnologică

Servicii

Tehnologică
Tehnologică

Servicii
Servicii

Alimentație publică și
turism
Alimentație publică și
turism
Tehnician în turism
Tehnician în turism

Sănătate și
asistență
pedagogică

Asistent medical
balneofiziokinetoterapie și
recuperare

Postliceal

Număr clase

Număr
elevi

a IX-a

-

-

a X-a

1

19

a XI-a
a XII-a
a XIII-a
I

1
1
1

19
23
32

EFECTIVE ŞCOLARE - 2017-2018 la 11.09.2017
Nivel de
învăţământ
Preşcolar,
din care

Primar,
din care

Gimnaziu,
din care

grupa mică
grupa mijlocie
grupa mare
Total
cl. pregătitoare
cl. I
cl. a II-a
cl. a III-a
cl. a IV-a
Total
cl. a V-a

cl. a VI-a
cl. a VII-a
cl. a VIII-a
Total
Liceal
cl. a IX-a
(ciclul inferior),
cl. a X-a
din care
Total
Liceal,
cl. a XI-a
(ciclul
cl. a XII-a
superior),
cl. a XIII-a
din care
Total
Postliceal
Anul I
Anul II
Total
TOTAL GENERAL

Număr de
clase/ grupe

Număr de
elevi / copii

Forma
de învăţământ

Limba de
predare

1 + 1/3
1 + 1/3
1 + 1/3
4
1
1
1
1
1
5
1

20
16
15
51
13
15
14
18
18
78
13

GPN - ZI
GPN - ZI
GPN - ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI
ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română
Română
Română

ZI

Română

1
1
1
4
1
0
1
1
1
2
1
1
2
18

20
15
17
65
24
0
24
18
16
34
35
24
59
311

ZI
ZI
ZI

Română
Română
Română

ZI
ZI

Română
Română

ZI
ZI
-

Română
Română
-

ZI
ZI

Română
Română
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare
profesională în anul școlar 2017-2018
Nr.
crt.

Filieră

Nivel
1. Liceal

Profil /
Domeniu

Denumire specializare /
calificare profesională

Tehnologică

Servicii

Tehnologică

Servicii

Tehnologică
Tehnologică

Servicii
Servicii

Alimentație publică și
turism
Alimentație publică și
turism
Tehnician în turism
Tehnician în turism

Sănătate și
asistență
pedagogică
Sănătate și
asistență
pedagogică

Asistent medical
balneofiziokinetoterapie și
recuperare
Asistent medical
balneofiziokinetoterapie și
recuperare

2. Postliceal

Număr clase

Număr
elevi

a IX-a

1

24

a X-a

-

-

a XI-a
a XII-a
a XIII-a
I

1
1
1

18
16
35

II

1

24

1.2.3. Resurse umane (an școlar 2017-2018)
Personalul didactic al şcolii este format din 26 persoane, iar personalul administrativ din 9
persoane. Colectivul didactic valoros îmbină experienţa şi tactul profesorilor aflaţi la a doua tinereţe cu
elanul şi îndrăzneala celor mai tineri. Pregătirea realistă, socială şi ştiinţifică de bază este asigurată de un
număr de 15 profesori de diferite specialtăţi. Pregătirea de specialitate tehnologică și instruirea practică
este asigurată de 3 profesori. Pregătirea în învățământul postliceal este asigurat de personal asociat
calificat (9).
Personalul de conducere

Director
(numele şi
prenumele)

GheorghePavelescu
Camelia
Ioana

Calificarea

Profesor

Gradul
didactic

I

Vechime
la catedră

Documentul de
numire
în funcţie

24

Decizia
nr.946/
23.08.2017
ISJ Vâlcea

Modalitatea
numirii pe
funcţie

Unitatea de
învăţământ la
care are
norma de
bază

Unitatea de
învăţământ la
care este
titular (dacă e
cazul)

Concurs

Liceul
Teohnologic Băile
Govora

Liceul
Teohnologic Băile
Govora

Observaţii - dacă este
cazul
(directorul este cadru
didactic cu studii în
străinătate echivalate /
neechivalate în
România)
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Personalul didactic

Număr total de
cadre didactice

Număr de cadre
didactice cu norma de
bază în unitatea de
învăţământ/ procent
din număr de persoane
/ norme întregi, după
caz

Număr de
norme didactice
întregi / posturi

26
( înv.
preșcolar,
primar,
gimnazial și
liceal)
9 (înv.
postliceal)

Număr de
titulari/procent din
număr de norme
întregi / posturi

Număr de cadre
calificate / procent
din număr de
cadre didactice

15/9

19 norme de bază
73,06,71%

15 – 57,69%

25 - 96,15%

2

-

-

9-100%

Observaţii dacă este
cazul
(personal
didactic cu
studii în
străinătate
echivalate/ne
echivalate în
România)

Modalitatea angajării
pe post*
(titularizare, detaşare,
suplinire,
transfer;exprimare
numerică şi
procentuală)

15 titulari –
57,69%
3 detasati 11,54%
8 suplinitori 30,77%
9-personal asociat100%

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, 2017- 2018
Număr personal didactic
Necalificat

Număr personal didactic calificat:
Cu doctorat

Cu gradul I

Cu gradul II

Cu definitivat

Fără definitivat

1

11

5

6

3

1

Personalul didactic auxiliar - număr pe categorii
Numărul de personal este:
Categorie de
personal

Număr de
persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

sub normativele
privind
încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul normativelor
privind încadrarea categoriei
respective de personal

peste normativele privind
încadrarea categoriei respective
de personal

Secretar

1

1

-

1

-

Contabil

1

1

-

1

-

Laborant

1

1

-

1

-

Personalul nedidactic (număr pe categorii)
Numărul de personal este:
Număr de persoane
încadrate

Număr de norme
pentru fiecare
categorie de
personal

Ingrijitor

4

Paznic
Muncitor
întreținere/șofer

Categorie de personal

sub normativele
privind încadrarea
categoriei
respective de
personal

la nivelul
normativelor privind
încadrarea categoriei
respective de personal

5

-

5

-

1

1

-

1

-

1

0,5/0,5

-

0,5/0,5

peste normativele privind
încadrarea categoriei
respective de personal
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1.2.4. Resurse materiale
Baza materială a şcolii se concretizează în existenţa unui număr de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 săli de clasă în care sunt amenajate 10 cabinete şi laboratoare:
Cabinet de informatică
Cabinet de limba română
Cabinet de limbi străine
Cabinet de matematică
Cabinet de geografie
Laborator de chimie-fizică
Laborator biologie și sală de demonstrație-postliceală
Laborator tehnologic
Cabinet de istorie
Cabinet de religie
Sală de sport
2 terenuri – de baschet și fotbal
Bibliotecă şcolară
2 microbuze transport școlar
14 laptopuri
7 imprimante
2 copiatoare
4 videoproiectoare
1 echipament multimedia-cabinet limbi moderne

Liceul nostru a fost inclus în perioada 2006-2008 într-un program de reabilitare a instituţiilor
şcolare finanţat de Banca Mondială, reuşindu-se astfel o reparaţie generală a clădirii, a sălii de sport
precum şi o dotare cu materiale didactice, mobilier, echipamente IT și de specialitate și materiale
sportive pentru laboratoare, cabinet și sala de sport.
În prezent școala dispune de resurse materiale care asigură un ambient plăcut şi condiţii
didactico-materiale bune. Încercam să asiguram copiilor noștri acel climat favorabil învățării, un mediu
placut, in care ei să se simtă în siguranță și să aprofundeze informațiile primite în ritm propriu.
1.2.5. Resurse financiare
Finanțarea activităţii este realizată de la bugetul de stat şi de la bugetul local.
• Buget de stat: 16.501 lei
• Buget local: 1.639.840 lei.
1.2.6. Facilităţi oferite elevilor
Pe lângă pregătirea generală şi de specialitate le oferim elevilor noştri o serie de facilităţi printre
care:

1. Asigurarea rechizitelor şcolare gratuite pentru elevii care provin din familii cu venituri
modeste.
2. Acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru copii din învăţământul preşcolar şi elevii
din învăţământul primar și gimnazial (Programul “Laptele şi cornul”).
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Nivel de
Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar
învăţământ
2015-2016 2016-2017 2017-2018
Învăţământ preșcolar
67
53
51
Învăţământ primar
83
84
78
Învăţământ gimnazial
59
63
65
3. Programul ”Bani de liceu” constă în bursă lunară în valoare de 180 lei acordată elevilor cu
venituri mai mici de 150 lei brut / membru de familie.
4. Burse finanţate din bugetul local.
Nivel de
Anul şcolar Anul şcolar Anul şcolar
învăţământ
2015-2016 2016-2017 2017-2018
Bani de liceu
15
10
5
Burse sociale
14
15
8
Burse de merit
2
2
2
1.2.7. Formarea profesională continuă
Perfecţionarea cadrelor didactice din şcoala modernă trebuie să se afle în pas cu progresul
ştiinţelor şi cunoaşterii umane, cu solicitările de formare ale comunităţii.
În acest context, formarea continuă a cadrelor didactice reprezintă o necesitate obiectivă.
În anul scolar 2017 – 2018 personalul didactic al școlii este format din 26 de cadre didactice: 4
educatoare, 5 invatatori, 17 profesori de diferite specialități și 9 specialiști (medici, asistenți medicali
psiholog) angajați ca personal didactic asociat calificat.
Perfecţionarea prin grade didactice, s-a realizat în conformitate cu metodologia elaborată de
M.E.N. în instituţiile de învăţământ superior.
În acest context s-au realizat înscrierile la grade didactice şi se vor susține inspecţii în acest an
școlar pentru acordarea gradelor didactice, următoarele cadre didactice:
Nr.
crt.

Nume și prenume

Înscris(ă)
la

1.

Pavel Rodica
Dumitra

2.

În anul șc.20172018 va :

Anul dep.
dosarului

Gr.I

Anul
înscrierii cu
cerere
2014

2015

Anul
susuținerii
2018

Ungureanu Cristina

Gr.I

2015

2016

2019

3.
4.

Constantin Daniela
Lakotoș Ionuț

Gr.II
Gr.I

2016
2015

2017
2015(10-Gr.II)

2019
2018

5.

Antone Constantin
Florin
Andreescu
Loredana
Preda Ioana

Gr.II

2017

2018

2020

• Susținerea
lucrării
• Insp. finală
• Depunerea
lucrarii
• Insp.curentă 2
• Susținerea
lucrării
• Insp. finală
• Insp.curentă 1

Def

2017

2017

2018

• Inspecție

Def.

2017

2017

2018

• Inspecție

6.
7.

Perfecţionarea cadrelor didactice la nivelul judeţului s-a realizat prin:
1. cercuri pedagogice ale cadrelor didactice, ale directorilor şi personalului didactic auxiliar,
conform planificărilor publicate în Buletinul Informativ al C.C.D. Vâlcea;
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2.
3.
Nr.
crt.

1.

2.

3.

simpozioane interjudeţene, sesiuni de comunicări şi referate ştiinţifice;
programe de formare organizate de C.C.D.Vâlcea (ultimii 3 ani: 2014-2017)

Numele si
prenumele
cadrului
didactic
MATEI D.
ELENA MIHAELA

GHEORGHEPAVELESCU
I.CAMELIA
IOANA

MECU P.
MARIA

Denumire curs
PERSONALUL DIDACTIC DIN
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DE
STAT - PROMOTOR AL ÎNVĂȚĂRII PE
TOT PARCURSUL VIEȚII
MANAGEMENT ADMINISTRATIV
EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI
EDUCAŢIA PENTRU EGALITATE DE
ŞANSE
EDUCAŢIA ANTREPRENORIALĂ
FACILITATEA PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ŞCOLAR
MANAGEMENT DE PROIECT
MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVECOMPETENTE NECESARE
COORDONATORILOR DE PROIECTE ȘI
PROGRAME EDUCATIVE
MEDPRO – MANAGEMENT
EDUCAŢIONAL ŞI DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ
DIRECTOR UNITATE DE
ÎNVĂŢĂMÂNT
ABILITATEA CORPULUI DE
PROFESORI METODIŞTI DIN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
METODE INTERACTIVE DE PREDARE
ŞI EVALUARE
METODICA LIMBII ROMÂNE ÎNTRE
TRADIŢIONAL ŞI MODERN
MENTORATUL, PREMISĂ A
PERFORMANȚEI DIDACTICE
MANAGEMENT ADMINISTRATIV
MANAGEMENT DE PROIECT
EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ
FACILITATEA PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ŞCOLAR
EDUCAŢIA PENTRU EGALITATEA DE
ŞANSE
EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI
ASPECTE PRAGMATICE ÎN METODICA
LIMBII ROMÂNE
KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE ÎN
DISCIPLINAREA POZITIVĂ A CLASEI
DE ELEVI
DIRIGINTELE – PROMOTOR AL
DEZVOLTĂRII ÎN CARIERĂ
PERSONALUL DIDACTIC DIN
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Tipul
document
absolvire

Anul

Credite

ADEVERINȚĂ

2015

5

ADEVERINŢĂ

2014

Ore

24

ADEVERINŢĂ

2014

24

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2014
2014

24
24

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2014
2014

24
24

ADEVERINŢĂ

2017

24

ADEVERINTĂ

2017

30

CERTIFICAT

2017

30

ADEVERINTĂ

2014

10

ADEVERINTĂ

2017

48

ADEVERINTĂ

2017

24

ADEVERINTĂ
ADEVERINTĂ
ADEVERINTĂ
ADEVERINTĂ

2017
2014
2014
2014

24
24
24
24

ADEVERINTĂ

2014

24

ADEVERINTĂ

2014

24

ADEVERINTĂ

2014

24

ADEVERINTĂ

2016

24

ADEVERINTĂ

2016

24

ADEVERINTĂ

2016

24

ADEVERINȚĂ

2015

5
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4.

5.

UNGUREANU
M. CRISTINAMIHAELA
LAKOTOŞ I.
IONUŢ ILIE

6.

UNGUREANU
P.SILVIA

7.

PETRESCU
ERIŢĂ
C.ELENA

8.

9.

CENOIU D.
OANA
ANDREEA
PAVEL N.
DUMITRA RODICA

PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DE
STAT - PROMOTOR AL ÎNVĂȚĂRII PE
TOT PARCURSUL VIEȚII
MANAGEMENT DE PROIECT
MANAGEMENT ADMINISTRATIV
EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI
EDUCAȚIA PENTRU EGALITATE DE
ȘANSE
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ
FACILITAREA PENTRU PREVENIREA
ABANDONULUI ȘCOLAR
KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE ÎN
DISCIPLINAREA POZITIVĂ A CLASEI
DE ELEVI
DIRIGINTELE - PROMOTOR AL
DEZVOLTĂRII ÎN CARIERĂ
CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII
MENTORATUL - PREMISĂ A
PERFORMANȚEI DIDACTICE
KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE ÎN
DISCIPLINAREA POZITIVĂ A CLASEI
DE ELEVI
PROFICS
CONSILIERE ȘI ORIENTARE
KIT DE INSTRUMENTE PRACTICE ÎN
DISCIPLINAREA POZITIVA A CLASEI
DE ELEVI
EDUCAȚIA PENTRU EGALITATEA DE
ȘANSE
EDUCAȚIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI
DIDACTICA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL
PRIMAR
ABILITAREA CURRICULARĂ A
CADRELOR DIDACTICE DIN
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU
CLASA PREGĂTITOARE
DEZVOLTAREA PERSONALĂÎMBUNĂTĂȚIREA ABILITĂȚILOR DE
VIAȚĂ
EDUCAȚIA MULTILATERALĂ ÎN
ȘCOALĂ
ABILITĂȚI DE PREVENIRE A
ABSENTEISMULUI ȘI CREȘTERE A
PARTICIPĂRII ȘCOLARE
COMUNITATEA ONLINE-MEDIU ACTIV
DE ÎNVĂȚARE
DIRIGINTELE-PROMOTOR AL
DEZVOLTĂRII ÎN CARIERĂ
PREGĂTIREA CADRELOR DIDACTICE
PE TEMATICI EUROPENE
STRATEGII DE ÎNVĂŢARE ACTIVĂ ÎN
EDUCAŢIA FORMALĂ ŞI INFORMALĂ
GATEWAY TO ELT TRENING SESSION
ŞCOALA ALTFEL. PROGRAM
PERSONALIZAT
EDUCAŢIA MULTICULTURALĂ
ŞCOALĂ ŞI ÎNCREDERE-O PROIECŢIE

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2014
2014

24
24

ADEVERINŢĂ

2014

24

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2014
2014

24
24

ADEVERINŢĂ

2014

24

ADEVERINŢĂ

2016

24

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2016
2017

24
24

ADEVERINŢĂ

2017

24
24

ADEVERINŢĂ
CERTIFICAT

2016
2014

ADEVERINȚĂ

2016

98
24
24

ADEVERINTA

2015

ADEVERINȚĂ

2014

24

ADEVERINȚĂ

2014

24

ADEVERINȚĂ

2016

24

ADEVERINȚĂ

2016

16

ADEVERINȚĂ

2017

24

ADEVERINȚĂ

2017

24

ADEVERINȚĂ

2017

24

AEDVERINȚĂ

2014

24

ADEVERINŢĂ

2016

24

ADEVERINŢĂ

2015

24

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ

2014
2014

ADEVERINŢĂ
ADEVERINŢĂ
DIPLOMĂ

2015
2015
2015

24
2
24
24
4
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10.

11.

OPRESCU V.
GHEORGHEDANIEL
DRĂGULESCU
E. MARIA

COMPARATIVĂ
UTILIZAREA METODELOR DIGITALE
ÎN PREDAREA LIMBII ENGLEZE LA
CLASĂ
NAŢIONAL GEOGRAPHIC LEARNING
LEADERSHIP SI MANAGEMENT IN
EDUCATIE
PERSONALUL DIDACTIC DIN
SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
PREUNIVERSITAR ȘI UNIVERSITAR DE
STAT - PROMOTOR AL ÎNVĂȚĂRII PE
TOT PARCURSUL VIEȚII
EDUCAŢIA PENTRU DREPTURILE
OMULUI

DIPLOMĂ
DIPLOMĂ
ADEVERINTA

2015
2016
2017

22

ADEVERINŢĂ

2015

5

ADEVERINŢĂ

2014

4
4

24

1.3A REZULTATELOR ȘCOLARE
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1.3. ANALIZA REZULTATELOR ȘCOLARE
1.3.1. Rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare
A. În anul şcolar 2016 - 2017 elevii noştri, sub îndrumarea directă a profesorilor, au participat la olimpiade şi concursuri şcolare unde au
obţinut premii şi menţiuni valoroase, astfel:
Nr. Crt.
1.

2.

Concurs/Premii
- Concursul Județean ” Pe ulițele satului – tradiții și
obiceiuri de iarnă” de la GPP Nord 2 , Rm. Vâlcea, 12
ianuarie 2017, premiul I.
- Concursul Internațional ”Sănătatea mediului,
sănătatea noastră” de la GPP Traian, Rm. Vâlcea, ed.a IVa, 30 martie 2017, premiul II și premiul special.
- Concursul Internațional ”Sănătatea mediului,
sănătatea noastră” de la GPP Traian, Rm. Vâlcea, ed.a IVa, 30 martie 2017, premiul I și III.
- Festivalul Național – Concurs ”Se plimbă toamna
prin Grădină”, secțiunea Artă fotografică, ediția a XI-a,
19 nov. 2016, Băile Govora, premiul I și II.
- Concursul Internațional ”Formidabilii” – Etapa I,
Ediția a IX-a, 23.11.2016, locul II.
- Concursul Internațional ”Formidabilii” – Etapa I,
Ediția a IX-a, 23.11.2016, locul II și III, mențiune.
-

Concursul Internațional ”Formidabilii” – Etapa I,
Ediția a IX-a, 23.11.2016, locul III și mențiune.

- Concursul Național ”Vis de Copil”, secțiunea pictură, ed.
a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017, premiul I și III.
- Concursul Național ”Vis de Copil”, secțiunea desen, ed.
a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017, premiul II.

Etapa
Județeană

Profesor/ Elev
Ed.Chipurici Mihaela
- Ungureanu Irina

Internațional

-Stoica Rareș Gabriel

Internațional

-Chiosoiu Ștefania Antonia

Național

Internațional, etapa I
Internațional, etapa I

Internațional, etapa I

Național

Prof. Mecu Maria
- Ciucă Daniela, Burechea Roberto clasa
a X-a
- Manu Gabriela Andreea, Popa Denis –
clasa a V-a
- Gheorghe-Pavelescu Oana, Furkan Aziz
, Niță Vlad, Bîzîc Eduard, Spălățelu Livia
clasa a VI-a
- Schachner Ionuț Franz, Anton
Constantin, clasa a V-a
- Amza Emil, clasa a VII-a, Cioacă
Marina, clasa a VIII-a
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Național
3.

4.

- Concursul Național ”Vis de Copil”, secțiunea desen, ed.
a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017, premiul I,II și III.
- Festivalul Național – Concurs ”Se plimbă toamna prin
Grădină”, secțiunea desen, ediția a XI-a, 19 nov. 2016,
Băile Govora, premiul I, II și III.

Național
Național

- Concurs: “Ziua Educatiei”, 5 oct. 2016, premii I,II și III.

Local

- Concurs „Dr. Zorileanu”-probe sportive, locul I II și III.

Județean

- Activitatea ,,Govora în care vreau să trăiesc”, în cadrul
activității aplicative ,,Zâmbet de copil”, desfășurată în
cadrul Simpozionului Internațional ,, Educație fără
frontiere”, organizat de Ziarul Esențial în Educație/ Editura
Esențial Media, Editura D’Art, Esențial Proiect Educațional
în parteneriat cu Grădinița de Naționalitate Română din
Micherechi, Ungaria și Gimnaziul ,,Sergiu Rădăuțan”
Iezărenii Vechi, Republica Moldova, 06. 06. 2017, premiul
Iși II.
- Concursul Internațional de creație plastică
,, Magia toamnei”, ed. a V-a, Timișoara, 30. 11. 2016,
premiul I, II și III.
- Concursul Național ,, Domn, domn să-nălțăm”,
secțiunea creație literară, organizat de Liceul Ortodox
,,Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea, ed. a VII-a,
decembrie 2016, premiul I, II și mențiuni.
- Concursul Național ,, Domn, domn să-nălțăm”,
secțiunea decorațiuni de Crăciun, organizat de Liceul
Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu”, Oradea, ed. a VIIa, decembrie 2016, premiul II.
- Concursul ,, Marin Sorescu – Scriitor Național”,

- Ciucă Daniela, clasa a X-a
Înv. Matei Mihaela
-Rogojinoiu Daria, Burechia Emanuel,
Ciobanu Rares
- Radu Marius, Manu Sebastian,
Stanciulescu Diana
- Virje Titiriga Roxana,,Radu
Răzvan,Rizea Răzvan
- Virje Titiriga Roxana ,Rogojinoiu Daria,
Manu Sebastian
Prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia

Internațional

- Roșca Ștefania, Matei Georgiana

Internațional

- Roșca Ștefania, Taifas Elida GheorghePavelescu Oana

Național

- Radu Alexia, Taifas Elida,
Constantinescu Sebastian, Ciotea
Mădălina

Național

-Liță Elena

Național

- Ciotea Mădălina
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3 decembrie 2016, Vâlcea, premiul III.
- Concursul Regional cu participare națională de creație
literară și artistică ,,La Magie de Noel”, secțiunea a III-a
–creație tehnico-informatică – felicitări realizate pe
calculator, nivel clasele V-VI, 28. 04. 2017, premiul II.
- Concursul Regional cu participare națională de creație
literară și artistică ,,La Magie de Noel”, secțiunea a II-a
–creație tehnologică/ abilități practice/ felicitări/ colaje,
nivel clasele V-VI, 28. 04. 2017, mențiune.
- Concursul Regional de Arte Vizuale ,,Magia
Crăciunului”, ed. a IV-a, Măgurele, Prahova, decembrie
2016, premii I, II, III, mențiuni.
- Concursul Regional și Interjudețean ,, Vesnicia s-a
născut la sat”, cu tematica ,,Crăciunul copilăriei mele”,
Buzău, 2017, premiul Iși mențiune.
- Concursul Judetean ,, Asteptandu-l pe Mos Craciun”,
ed. I, Olt, martie, 2017, premiul I.
- Concursul Interjudețean ,, Marea Taină a Nașterii
Domnului”, ed. a VIII-a, secțiunea Creație literară,
Tomșani, Vâlcea, 5.12. 2016, premii I, II și mențiune. - Concursul Național de Creație Literară și Fotografie
,,Chipul Toamnei”, ed. a VIII-a, secțiunea Creație literară,
Palatul Copiilor Timișoara, 2016, premiul I și mențiune
- Concursul Interjudețean ,, Paleta anotimpurilor”,
etapa II, Colegiul Național Iosif Vulcan, Oradea, 2016,
premiul I, II și III.
- Concursul Județean Antidrog ,, Alege viața ”, ed. XVI,
secțiunea Creație literară, 2016, premiul I.
- Concursul Județean de creație litarară ,, Scriu, deci
exist! ”, ed. VIII, secțiunea Creație literară, 2016, premiul I.
Concursul Județean de creație litarară ,, Scriu, deci
exist! ”, ed. VIII, secțiunea Creație literară, 2016, mențiune.
- Concursul Interjudețean ,, Sus române, ridică-ți
fruntea, căci azi ești liber în țara ta! ”, ed. VII, secțiunea
II – ,,Trăiască România Mare!” Creație literară, 2016,

- Roșca Ștefania
Regional
- Dogăroiu Livia

Regional

- Rogojinoiu Daria, Băzîc Alexia,
Deaconu Daria, Stănciulescu Diana,
Ciobanu Rareș, Manu Sebastian

Regional

- Constantinescu Sebastian, Dogăroiu
Livia

Regional
Județean
Interjudețean
Național

Interjudețean

- Constantinescu Sebastian
- Roșca Ștefania, Matei Georgiana
Bîzîc Eduard, Dogăroiu Livia,
- Gheorghe-Pavelescu Oana, Cioacă
Marina
- Matei Georgiana, Răducan Roxana
Taifas Elida
- Taifas Elida

Județean

- Gheorghe-Pavelescu Oana

Județean

- Radu Alexia

Județean

- Radu Alexia

Interjudețean

- Cioacă Marina
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premiul I,
- Concursul Interjudețean ,, Sus române, ridică-ți
fruntea, căci azi ești liber în țara ta! ”, ed. VII, secțiunea
II – ,,Trăiască România Mare!” Creație literară, 2016,
premiul II,III
- Concursul Regional de Creație Plastică și Literară,,
Toamna prin ochi de copil”, 2016, premiul I.
-Concursul Regional de Creație Plastică și Literară,,
Toamna prin ochi de copil”, 2016, premiul I, II, III.
- Simpozionul Național ,, Se plimbă toamna prin
gradini”, ed. a XI-a –secțiunea interpretare vocală, premiul
I.
- Simpozionul Național ,, Se plimbă toamna prin
gradini”, ed. a XI-a – premii I și II.
- Concursul Național ”Zile Naționale ale României” 29
noiembrie 2016, Arad, creație plastică, locul I, II și
mențiune.
- Concursul Interjudețean de creație literară și artisticoplastică,, Sărbătoarea crizantemelor”, organizat la Liceul
Tehnologic ,, Nicolae Bălcescu” – Flămânzi, jud. Botoșani,
ed. a VI-a, 2016, premii I, II.
- Concursul de creație literară și plastică din cadrul
Proiectului Național ,,Autoportret”, ediția a IX-a, 2016,
premiI I, II, III și mențiune.
- Concursul Național de Creație Plastică ,, Arta între
talent și dăruire”, ed. a III-a, decembrie 2016, diploma de
participare.
- Concursul Regional de creație litarară și plastică ,,
Ziua mulțumirii”, secțiunea Creație literară, 2016,
mențiuni.
- Concursul Regional de creație litarară și plastică ,,
Ziua mulțumirii”, secțiunea Creație plastică, 2016,
mențiune

Interjudețean

Regional

- Petronescu Alexandru Mario Matei
Georgiana
- Dogăroiu Livia, Georgescu Ștefan
Răducan Roxana
- Gheorghe Pavelescu Oana ,Taifas Elida

Regional
Național

-Liță Elena Dogăroiu Livia, Dinu Roberta
Constantinescu Sebastian

Național

- Bîzîc Eduard, Răducan Roxana Taifas
Elida

Național

- Gheorghe-Pavelescu Oana, Cioacă
Marina, Liță Elena

Interjudețean

- Gheorghe-Pavelescu Oana, Cioacă
Marina, Liță Elena

Național

-Gheorghe-Pavelescu Oana, Roșca
Ștefania, Dinu Roberta, Liță Elena

Național

-Dinu Roberta, Roșca Ștefania, Dogăroiu
Livia

Regional

- Radu Alexia, Spălățelu Livia, Dogăroiu
Livia

Regional

- Spălățelu Livia
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- Concursul Regional ,, Bradul în spiritul copilăriei”,
secțiunea Creație literară, 2016, Mureș, locuri I,II, III.
- Concursul Național ,,Icoana sufletului de copil”, ed. a
XI-a, secțiunea creație literară, arte vizuale Sebeș, 2016,
locuri I, II, III și mețiuni.

Regional
Național

Înv. Petrescu - Eriță Elena

5.
- Festivalul Național – Concurs ”Se plimbă toamna
prin Grădină”, secțiuni pictură și desen, ediția a XI-a,
19 nov. 2016, Băile Govora, premii I și II.
- Concursul Interjudețean ,,Marea taină a nașterii
Domnului”, Școala Gimnazială Tomșani, decembrie 2016,
secțiuni desen și picture,premiul I, II și mențiune
- Concursul Interjudețean ,,Muguri de primăvară ”,
Școala Gimnazială Bodești, Bărbătești, martie 2017, premii
I, II,III și mențiune.
- Concursul Interjudețean ,,Hora costumelor”, desfășurat
la Șc. Gimnazială Pietrari, aprilie 2017, premii II și III.
- Concursul Județean ,,Dr. Zorileanu”, desfășurat la
Liceul Tehnologic Băile Govora, 13 aprilie 2017, premii I II
și III.
- Concursul Național ,,Vis de Copil”, desfășurat la Liceul
Tehnologic Băile Govora, iunie 2017, premii I, III și
mențiune.

6.

- Constantinescu Sebastian, Roșca
Ștefania, Dogăroiu Livia, Taifas Elida,
Matei Georgiana, Radu Alexia
- Gheorghe-Pavelescu Oana, Ciotea
Mădălina, Dogăroiu Livia, Radu Alexia,
Matei Georgiana, Spălățelu Livia, Roșca
Ștefania, Constantinescu Sebastian, Liță
Elena

- Concurs Interdisciplinar Regional ”ECO.SILVA”,
desfășurat la Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului,

Național

- Ana Anisia, Pavel Andrea, Antonie
Bianca, Alexie Maya, Cucu Darius,
Oprea Gustav

Interjudețean

- Popescu Teodor, Gheorghe Medeea,
Țudulea Daria

Interjudețean

- Pavel Andreea, Popescu Teodor, Alexie
Maya, Gheorghe Medeea

Interjudețean
Județean
Național

Regional

- Gheorghe Medeea, Alexie Maya, Ana
Anisia, Popescu Teodor
- Țudulea Daria, Gheorghe Medeea,
Popescu Teodor, Pavel Andreea
- Antonie Bianca, Pavel Andreea, Alexie,
Maya, Gheorghe Medeea
Prof. Schiteanu Corina
Echipaj format din elevii Radu
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Rm. Vâlcea, 29 martie 2017, premiul al II-lea
- Cupa Tineretului Pietrari:
- locul 1 fotbal masculin, locul 3 handbal fete
- locul 2 cros
- locul 2 alergarea de viteza
- Cupa Zorileanu, Băile Govora-locul 1 baschet masculin
,locul 1 baschet feminin, locul 2 handbal masculin.
- Etapa Județeană baschet masculin gimnaziu (Rm.
Vâlcea)-locul 3.
- Etapa Județeană baschet masculin liceu (Rm. Vâlcea)mențiune.
- Etapa Județeană baschet feminin gimnaziu (Rm.
Vâlcea)-participare.
-Etapa Județeană rugby-tag mixt (Rm. Vâlcea)-locul 3
- ,,Cupa Galicea’’-locul 3 fotbal masculin, locul 2 cros
- ,,Cupa Liceului Govora’’ la tenis de masă-locul 3
- Cupa ,,Constantin Brâncoveanu,,(Horezu)-locul 2
fotbal masculin și femin liceu.
- Cupa Păușești Otăsău –locul 3 fotbal masculin.
- ,,Cupa 1 iunie’’, Govora-locul mențiune fotbal masculin.
- ,,Cupa Scoala altfel”, Pietrari-locul 3 handbal feminin
gimnaziu.

7.

Județean

Alexia, Cioacă Marina, Petronescu
Alexandru, Amza Emil
Prof. Lakotoș Ilie-Ionuț
Chelcea Ștefan
Miclescu Ricardo

Județean
Județean
Județean
Județean
Județean
Județean

-

Alexandru Rudolfo
Chelcea Ștefan

Județean
Județean
Județean
Județean

B. Implicarea în activități extrașcolare
Nr. Crt.
1.

Activitatea
Profesor
- Proiectul regional Educație Pentru Sănătate”MENS SANA IN CORPORE SANO” , Gheorghe-Pavelescu Camelia ,Mecu Maria,
ediția a V-a, aplicant Colegiul Mihai Viteazul Bumbești -Jiu
Schiteanu Corina, Drăghici Elena, Drăghici Ion

2.
3.
4.

”Balul Mărțișorului”-02.03.2017
Cadre didactice din învățământul liceal
Proiectul educațional ”Culorile Toamnei”-1-31 oct. 2016,
Învățători și diriginți
Proiectul educațional ”Mamă, Scumpă mamă” desfășurat în perioada 6-8 martie 2017 Matei Mihaela, Gheorghe- Pavelescu Camelia,
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5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

la LTH Băile Govora
Organizare și participare pe bază de voluntariat la Seminarul de Dezbatere cu tema
,,Mama, ființa multidimensională!”, activitate inclusă în proiectul
,, Să învățăm să trăim frumos pe Pământ! ”, înregistrat la ISJ Vâlcea cu nr. 676/
11.11.2017 și desfășurată la Liceul Tehnologic Băile Govora, 8 martie 2017
Proiectul educațional ”Bun venit în anul școlar 2016-2017”, desfășurat în perioada
01/08-12.09. 2016 la LTH Băile Govora
Activități cu prilejul Zilei Mondiale a Educației, Ziua Zonelor Umede, Ziua
Pământului, Ziua Apei, Ziua Mondială a Mediului-5 iunie
Proiectul Educațional ” Dacă noi am fi Planeta Albastră” , ediția a III-a aplicant
Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Fetești -Ialomița
Organizator și evaluator al Festivalului Național – Expoziție - Concurs „Se plimbă
toamna prin grădini”, ediția a XI-a, 19 nov. 2016, Băile Govora
Coordonator la nivel de unitate și organizator al Concursului Internațional
”Formidabilii”- etapa I din anul școlar 2016-2017 (ediția a IX-a), organizat în data de
21. 01. 2016;
Participare la manifestăril prilejuite de sărbătoarea Zilei Naționale a României, Băile
Govora ,1 Decembrie 201, Participare la omagierea marelui poet Mihai Eminescu
sub egida ”Eminesciana - 2017
Organizator concursul Miss și Mister Mărțișor, 2 martie 2017

13.

Organizare și Participare la Proiectul Educațional Județean „ CUPA G-RAL Dr.
ZORILEANU”, ediția a XII-a, Băile Govora, 13 aprilie 2017

14.

Organizator, evaluator la Concursul Național - Simpozionului Național ”Vis de
Copil”, ed. a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017;

15.

Organizator al activităților educative dedicate ” Zilei Liceului Tehnologic Băile
Govora” și Zilei Porților Deschise” 26.05. 2017

16.

În luna aprilie, în săptămâna ”Școala altfel” s-a vizitat Muzeul de colecție arheologică
și carte religioasă „Gheorghe Petre Govora” și muzeul balnear și Biblioteca Publică

Mecu Maria
Ungureanu Cristina, Gheorghe- Pavelescu
Camelia, Mecu Maria
Învățători și diriginți
Mecu Maria, Schiteanu Corina
Gheorghe-Pavelescu Camelia, Mecu Maria,
Matei Mihaela
Gheorghe-Pavelescu Camelia Toader- Spiridin
Margareta,Matei Mihaela, Mecu Maria,
Oprescu Daniel
Mecu Maria, Schiteanu Corina

Cadre didactice

Ungureanu Cristina, Cenoiu Oana, GheorghePavelescu Camelia, Mecu Maria, Drăghici Ion,
Drăghici Elena
Lakotoș Ionuț, Gheorghe- Pavelescu
Camelia,cadre didactice din
învățământ gimnazial
Gheorghe-Pavelescu Camelia, Toader- Spiridin
Margareta, Matei Mihaela, Mecu Maria,
Oprescu Daniel
Gheorghe-Pavelescu Camelia Ungureanu
Cristina, Cenoiu Oana, Matei Mihaela, Mecu
Maria, Drăghici Elena, Drăghici Ion
Mecu Maria, Matei Mihaela
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17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

Alexandru Iliescu.
Colaborare cu Poliția orașului Băile Govora (polițistul de proximitate) pentru
desfășurarea unor ore de dirigenție pe tema delincvenței juvenile, consumul de droguri
și etnobotanice, traficul de persoane.
”Ziua mondiala a educatiei” Proiect dedicat zilei educatiei-05 oct.2016
Promovarea unei educaţii de calitate, inclusiv pentru elevii aparţinând grupurilor din
medii dezavantajate şi supuse excluziunii prin participarea la emisiuni în
cadrulTeleviziunii Vâlcea 1
Campanie umanitară în școală - decembrie 2016. Scopul acțiunii a fost strangerea de
haine, încăltăminte, jucării și alimente neperisabile. Aceste donații au fost distribuite în
3 locații, astfel: Centrul de zi ,,Petria”, Centrul permanent al Fundației ,,Inimă pentru
inimă” - Parohia Traistari din localitatea Ocnele Mari, respectiv Caminul de batrîni din
Baile Govora.
Membru al comisiei de organizare a Concursului judeţean ,,Spiritualitate creştină”
- faza judeţeană, martie 2017
Parteneriatului Educațional Internațional / Simpozionul Internațional ,, Educație
fără frontiere”, organizat de Ziarul Esențial în Educație/ Editura Esențial Media,
Editura D’Art, Esențial Proiect Educațional în parteneriat cu Grădinița de Naționalitate
Română din Micherechi, Ungaria și Gimnaziul ,,Sergiu Rădăuțan” Iezărenii Vechi,
Republica Moldova, 19. 05. 2017
Coordonator activitatea aplicativă ,,Zâmbet de copil”, desfășurată în cadrul
Simpozionului Internațional ,, Educație fără frontiere”, organizat de Ziarul Esențial
în Educație/ Editura Esențial Media, Editura D’Art, Esențial Proiect Educațional în
parteneriat cu Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi, Ungaria și
Gimnaziul ,, Sergiu Rădăuțan” Iezărenii Vechi, Republica Moldova, 19. 05. 2017
Coordonator proiect educațional internațional ,,Zâmbet de copil”, desfășurat în
cadrul Simpozionului Internațional ,, Educație fără frontiere”, organizat de Ziarul
Esențial în Educație/ Editura Esențial Media, Editura D’Art, Esențial Proiect
Educațional în parteneriat cu Grădinița de Naționalitate Română din Micherechi,
Ungaria și Gimnaziul ,, Sergiu Rădăuțan” Iezărenii Vechi, Republica Moldova, 19. 05.
2017

Diriginți, ănvățători

Matei Mihaela
Oprescu Daniel

Oprescu Daniel

Oprescu Daniel
Gheorghe-Pavelescu Camelia

Gheorghe-Pavelescu Camelia

Gheorghe-Pavelescu Camelia

Coordonator revistă școlară din cadrul Parteneriatului Educațional Internațional ,, Gheorghe-Pavelescu Camelia
Educație fără frontiere”, organizat de Ziarul Esențial în Educație/ Editura Esențial
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26.
27.

28.
29.

30.

31.
32.

Media, Editura D’Art, Esențial Proiect Educațional în parteneriat cu Grădinița de
Naționalitate Română din Micherechi, Ungaria și Gimnaziul ,,Sergiu Rădăuțan”
Iezărenii Vechi, Republica Moldova, iunie 2017
Coordonator elevi participanți la Concursul Regional și Interjudețean ,, Vesnicia s-a
născut la sat”, cu tematica ,, Crăciunul copilăriei mele”, Buzău, 2017
Coordonator elevi participanți la Concursul Regional cu participare națională de
creație literară și artistică ,,La Magie de Noel”, ed. III, Drobeta Severin, 22. 05.
2017
Coordonator elevi participanți la Concursul Regional de Arte Vizuale ,,Magia
Crăciunului”, ed. a IV-a, Măgurele, Prahova, decembrie 2016
Organizator și participant la Proiectul educațional ,,Balul Primăverii!”, desfășurat la
Liceul Tehnologic Băile Govora, 2 martie 2017
Organizator și participant la activitatea de voluntariat ,,Și tu poți da culoare
sărbătorilor!”, desfășurată la Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului, Rm.
Vâlcea, 16 decembrie 2016
Coordonator elevi participanți la Concursul Regional de Arte Vizuale ,,Magia
Crăciunului ”, ed. IV, decembrie 2016, Școala Gimnaziala Măgurele, Prahova
Coordonator și responsabil activitate în cadrul Proiectului Educațional Regional
,,Educație pentru sănătate – Mens sana in corpore sano!”, ed. a V-a, avand tema ,,
Concepție și contracepție”, desfășurat la Liceul Tehnologic Băile Govora în data de 8
noiembrie 2016, conform raportului de implementare nr. 1726 / 8. 11. 2016

Gheorghe-Pavelescu Camelia
Gheorghe-Pavelescu Camelia

Gheorghe-Pavelescu Camelia
Gheorghe-Pavelescu Camelia
Cadre didactice învățămînt gimnazial și liceal
Gheorghe-Pavelescu Camelia

Gheorghe-Pavelescu Camelia
Gheorghe-Pavelescu Camelia, Mecu Maria,
Schiteanu Corina

33.

Coordonator și responsabil activitate în cadrul Proiectului Educațional Regional Gheorghe-Pavelescu Camelia, Drăghici Elena,
,,Educație pentru sănătate – Mens sana in corpore sano!”, ed. a V-a, avand tema ,, Drăghici Ion
Tutunul –factor nociv asupra starii de sănătate a organismului”, desfășurat la
Liceul Tehnologic Băile Govora în data de 17 noiembrie 2016, conform raportului de
implementare nr. 1772 / 17. 11. 2016

34.

Coordonator și responsabil activitate în cadrul Proiectului Educațional Regional Gheorghe-Pavelescu Camelia, Mecu Maria,
,,Educație pentru sănătate – Mens sana in corpore sano!”, ed. a V-a, avand tema ,, Schiteanu Corina
Sindromul imunodeficienței umane dobândite și bolile cu transmitere sexuală”,
desfășurat la Liceul Tehnologic Băile Govora în data de 13 decembrie 2016, conform
raportului de implementare nr. 1917 / 13. 12. 2016
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35.

Coordonator și responsabil activitate în cadrul Proiectului Educațional Regional Gheorghe-Pavelescu Camelia, Drăghici Elena,
,,Educație pentru sănătate – Mens sana in corpore sano!”, ed. a V-a, avand tema ,, Drăghici Ion
Dantura sănătoasă pentru un corp sănătos”, desfășurat la Liceul Tehnologic Băile
Govora în data de 17 februarie 2017, conform raportului de implementare nr. 363 / 17.
02. 2017

36.

Coordonator și responsabil activitate în cadrul Proiectului Educațional Regional Gheorghe-Pavelescu Camelia, Mecu Maria
,,Educație pentru sănătate – Mens sana in corpore sano!”, ed. a V-a, avand tema ,,
Vaccinarea – Prevenire. Protecție. imunizare”, desfășurat la Liceul Tehnologic
Băile Govora în data de 12 aprilie 2017, conform raportului de implementare nr. 640 /
12. 04. 2017

- Prezentarea activității didactice din cadrul unității școlare în emisiuniile televiziunilor

37.

locale.

Lakotoș Ilie-Ionuț

C. Participare la cursuri de formare, simpozioane
Nr. crt.
1.

2.

Activitate
Profesor
A participat cu lucrare la Simpozionul Internațional ”Sănătatea mediului, sănătatea
Educator Chipurici Mihaela
noastră” de la GPP Traian, Rm. Vâlcea, ed.a IV-a, 30 martie 2017
A participat cu lucrare la Simpozionul Interjudețean ” Salvați planeta albastră” de la
GPP Traian, Rm. Vâlcea, ed.a X-a, iunie 2017
A participat cu lucrare la Simpozionul Județean ” Pe ulițele satului – tradiții și
obiceiuri de iarnă” de la GPP Nord 2 , Rm. Vâlcea, 12 ianuarie 2017
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
Prof. Mecu Maria
- ”Dinamica familială și importanța ei în comunicare” – Simpozionul Național „Se
plimbă toamna prin grădini”, ediția a XI-a, 19 nov. 2016, Băile Govora
- ”Creativitate și inovație în proiectarea didactică”- Simpozionul Național ”Vis de
Copil”, ed. a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017
- ” Metode alternative de predare-învățare a chimiei la nivel liceal” – Simpozionul
județean ” Abordări multidimensionale în educația contemporană” ediția I,
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3.

4.

Băbeni, 16 Martie, 2017
b) Cursuri de formare:
- ”Curriculum la decizia școlii”, 24 ore, 24 februarie - 02 martie 2017
- ”Mentoratul, premisă a performanței didactice”, 24 ore, 08-12 iunie 2017
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
Înv. Matei Mihaela
”Cele mai frumoase sarbatori si traditii romanesti legate de roadele toamnei” –
Simpozionul Național Național „Se plimbă toamna prin grădini”, ediția a XI-a, 19 nov.
2016, Băile Govora
”Copilul de ieri/copilul de azi”- Simpozionul Național ”Vis de Copil”, ed. a XIII-a, Băile
Govora, 10 iunie 2017
b) Cursuri de formare:
”Managementul prin obiective-competente necesare coordonatorilor de proiecte si
programe educative” 24 ore, 2017
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
Prof. Gheorghe-Pavelescu Camelia
- Simpozionul Internațional ,,Pledoarie pentru tehnică”, cu tema ,,Importanța
competențelor dobândite în școală în contextul globalizării”, ed. a IX-a, 27 mai 2017,
organizat de Colegiul Tehnic
,, Mircea cel Bătrân”, București
- Simpozionul Național ,, Se plimbă toamna prin gradini”, ed. a XI-a cu lucrarea ,,
Ipostaze ale naturii în pastelurile lui Alecsandri”
- Simpozionul interjudețean istorico-geografic Posada 1330, ed. a V-a, Perișani cu
lucrarea ,, Potențialul turistic al orașului Băile Govora și a zonelor limitrofe –
obiective și atracții”, 12 noiembrie 2016
-Simpozionul regional ,, Sus române, ridica-ți fruntea, căci azi ești liber în țara ta!”,
Târgoviște cu lucrarea ,,Satul românesc între tradiție și modernitate ”, 29 noiembrie
2016
- Simpozionul Național ,, Gramatica - știința vorbirii”, nr. 6 cu lucrarea ,,Stiluri de
comunicare”, Rm. Vâlcea, 2017
- Simpozionul Național ,, Gramatica - știința vorbirii”, nr. 6 cu lucrarea ,,Noile norme
lingvistice ( ortografice, ortoepice și morfologice) conform DOOM2”, Rm. Vâlcea,
2017
- Simpozionul Național ,,Vis de copil”, cu lucrarea ,,Dreptul copilului la educație și
responsabilitățile profesorului”, 10 iunie 2017
-Participare cu lucrare proprie la Simpozionul Internațional ,,Sănătatea mediului,
sănătatea noastră”, 30 martie 2017
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5.

6.

-Participare la Simpozionul Național ,,Cultură și educație financiară, o perspectivă
europeană”, 27 mai 2017
- Participare la Simpozionul Internațional ,,Contribuția școlii și implicarea dascălilor
în cultivarea valorilor tradiționale” din cadrul proiectului ,,Copilăria – un poem” , cu
lucrarea ,,Comunicare, joc si culoare” – prezentare programa opțional cls. a VI-a
- Participare cu lucrare stiințifică la Simpozionul Internațional ,,Sănătatea mediului,
sănătatea noastră”, 30 martie 2017
b) Cursuri de formare:
–,,MEDPRO – Management educational si dezvoltare profesionala” - 120 ore si 30
credite transferabile – februarie – martie 2017 organizat de Centrul National de Training
EDUEXPERT, Craiova
- Programul de specializare - Director unitate de invatamant – 120 ore si 30 credite – 10
iunie 2017
”Curriculum la decizia școlii”, 24 ore, 24 februarie - 02 martie 2017
- ”Mentoratul, premisă a performanței didactice”, 24 ore, 08-12 iunie 2017
- ”Metodica limbii române între tradițional și modern” – 24 ore - CCD Vâlcea
- ”Metode interactive de predare şi evaluare”,2017,48 ore, CCD Vâlcea
c) Cărți:
- Terminologia tradițiilor legate de nunta la români în zona centrală a județului Vâlcea,
2017
- Acordul subiectului cu predicatul în limba română și engleză, 2017
- Modalități de predare a textului epic începând cu primele trepte de școlaritate
- Ilustrarea miturilor în creațiile istorice sadoveniene, 2017
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
- Simpozionul Național „Se plimbă toamna prin grădini”, ediția a XI-a, 19 nov. 2016,
Băile Govora
- Simpozionul Național ”Vis de Copil”, ed. a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017
b) Cursuri de formare:
- ”Leadership și management în educație” 22 credite, 2017
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
- Simpozionul Național „Se plimbă toamna prin grădini”, ediția a XI-a, 19 nov. 2016,
Băile Govora
- Simpozionul Național ”Vis de Copil”, ed. a XIII-a, Băile Govora, 10 iunie 2017
- Simpozion Regional ” Trepte în matematică și fizică”, 28 ianuarie 2017, Șc. Gim.
Ș.V. Cantacuzino Călimănești

Prof.Oprescu Daniel

Înv.Petrescu-Eriță Elena
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- Simpozion Regional ”PROex”, 11 martie 2017, Șc. Gim. Nr. 4 Rm. Vâlcea
- Simpozion Județean ”Din tainele științelor naturii”, martie 2017, Șc. Gim. Nr. 5 Rm.
Vâlcea

7.

8.

- Simpozion Județean ”Obiceiuri și tradiții străbune”, 7 aprilie 2017, Șc. Gim. Pietrari
b) Cursuri de formare:
- ”Dezvoltarea personală-îmbunătățirea abilităților de viață”,CCD Vâlcea, februarie
2017, 24 ore
- ”Educația multilaterală în școală”, CCD Vâlcea, aprilie 2017, 24 ore
- ”Abilități de prevenire a absenteismului și creștere a participării școlare”, CCD
Vâlcea 2017, 24 ore
a) Lucrări la următoarele simpozioane:
Prof. Lakotoș Ilie-Ionuț
- Simpozionul Național de Educație Fizică și Sport - ”Importanța educației fizice”,
din Râmnicu Vâlcea
- Simpozionul Național de Educație Fizică și Sport-”Igiena educației fizice și
sportului”, din Oradea
- Simpozionu Internațional de Educație Fizică și Sport –”Sportul ajută Sănătății”,din
Craiova.
- Publicații în revista locală a comunei Pietrari. Articolele publicate privesc activitatea
didactică, activități extrașcolare și concursuri sportive școlare
b) Cursuri de formare:
Cursul de implementare a jocului de badminton în școală-Șhuttle Time din
București, Federația Româna de Badminton.
Cursul și concursul de profesor metodist al I.S.J Vâlcea
Cursul de instructor Rugby-tag.
Participare la concursul de ,,experți in educație din cadrul Ministerul Educației
Naționale prin I.S.J Vâlcea.
Cărți publicate:
Prof. Drăghici Ion
- ”BARZA NEAGRĂ”- proză scurtă, poezie, fabulă, ed. Antim Ivireanu, 2016
- ”A DOUA RĂSTINGNIRE”-poezie, ed. Antim Ivireanu, 2016
- ”CER ORB”- poezie, ed. Tipo Moldova, 2017
-”ULTIMA VÂNĂTOARE”, 33 proze scurte, ed. Neuma,2018
- publicații în toate numerile revistelor ”Destine Literare”- Canada, ”Rotonda Valahă” SBVL, ”Apollon”- Urziceni.
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D. CALENDAR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE 2017-2018

Nr. Evenimentul/ Modalităţi
Data
crt. Denumirea
de realizare
activităţii
Sună
Festivitatea
1.
clopoţelul! - de deschidere 11.09.2017
septembrie
a noului an
şcolar
2.

Balul
Bobocilor octombrie

3.

Festival
National Concurs
National "Se plimba
toamna prin
gradini" –
noiembrie

4.

1 decembrie
– Ziua
Naţională a
României
Unire-n
cuget şi-n
simţiri

5.

Crăciunul –
darul
bucuriei
Sclipiri de
argint –
simpozion /
concurs

Carnaval ,
concurs -

Gradinita PN
-, Liceul Teh.
Baile
Govora,
Primaria
Baile
Govora,
Inspectoratul
Scolar
Judetean
Valcea
Prezentări
Power Point
Spectacol
omagial
Expoziţii
fotografii
Desene
Concursuri
Panouri
tematice
Recital de
colinde
Serbări
Împodobirea
bradului

20.10.2017

Locul
desfăşurării
Curtea
liceului

Responsabili

Participanti

Director
Cadre
didactice

Director
Cadre
didactice

Gheorghe
Camelia
Ora: 16.30
Cenoiu Oana
Lakotos
Ionut
Oprescu
Daniel
Ungureanu
Cristina
Liceul Teh. Educatorii
11.11.2017 Baile Govora Cenoiu
Oana-dans
popular
Ungureanu
Cristina –
cantece cls
aVa
Invatatorii

01.12.2017

Sala de sport

Sălile de
clasă
Amfiteatru
Centru
orasului
B.Govora

Educatorii
Învăţătorii
Prof. istorie
Ungureanu
Cristina cantece cls
a V-a
Dansuri
populare –
cls VII-a
Cinematograf Oprescu D.–
Baile Govora colinde
Serbari –
prof diriginti.
Educatori
Învățători

Director
Cadre
didactice

Director
Cadre
didactice

Director
Cadre
didactice

Educatorii
Învăţătorii
Prof. diriginţi
Consilier
educativ
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6.

7.

15 ianuarie –
Ziua de
naştere a
marelui poet
Mihai
Eminescu
Dor de
Eminescu
2 martie –
Balul
Mărţişorului

Prezentări
Power Point
15.01.2018
Recital poezii
Eminescu
Spectacol –
concurs

Sălile de
clasă

02.03.2018
Carnaval concursuri promovare
liceu

Sala de sport
Ora 16.30

Ziua Liceului

8.

9.

Săptămâna
„Să ştii mai
multe, să fii
mai bun”
Cupa
Zorileanu

Conform
planificării

25.0330.03.2018

Intreceri
sportive

25.03 30.03.2018

Conform
planificării

Catedra
romana

de Educatorii
Învăţătorii
Prof. diriginti

Educatorii
Învăţătorii
Diriginti
/
Dirigintii
claselor de a
8-a de prin
imprejurimi
Prof. diriginti

Gheorghe
Camelia
Cenoiu Oana
Lakotos
Ionut
Oprescu
Daniel
Ungureanu
Cristina
Toate cadrele Toate cadrele
didactice
didactice

Curtea
Prof. de
liceului
educație
Stațiunea
fizică
Baile Govora

Prof. de
educație
fizică
Prof. diriginți
ai școliilor
partenere
Diriginții
claselor de la
Lic.Teh.
Baile Govora

10.

Vis de copil

Petrecere în 05.06.2018 Sala de sport Educatorii
aer liber
Ungureanu
Educatorii
Ziua Portilor Moment
Lic.Teh.Baile C. – catedra Învăţătorii
Deschise
artistic
Govora
de tehnice
Prof. diriginţi
Promovare
Gheorghe
liceu
Camelia
Cenoiu Oana
Lakotos
Ionuț
Oprescu
Daniel

11.

5 iunie –
Desene
Ziua
Compuneri
învăţătorului Jocuri
Draga mea
învăţătoare...

05.06.2018

Sălile de
clasă
Curtea
liceului

Învăţătorii

Profesorii
Liceului
Tehnologic
B.Govora
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12.

Cinstirea
eroilor
neamului

13.

Festivitatea
de încheiere
a anului
şcolar

Depuneri
17.05.2018
Biserică
Director
coroane
Cadre
Participare la
didactice
slujbă
Premierea
11.06.2018 Cinematograf Director
elevilor cu
Baile Govora Cadre
rezultate
Curtea școlii didactice
deosebite la
învăţătură,
purtare şi
concursuri
şcolare

Educatorii
Învăţătorii
Prof. diriginţi
Director
Cadre
didactice

1.3.2. Rezultatele obţinute de elevi la examenele de absolvire
SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ
Sesiunile
din anul

2015
2016
2017

Total elevi
Medii între
Înscriși/ Promov Respin 5-5.99 6-6.99
78Prezenţi
aţi
şi
7.99
8.99
(Medii
sub 5)
13/13
9
4
2
0
3
2
14/14
9
5
2
1
2
4
10/10
5
5
1
2
1

9–
9.99

10

Procent
promovabilitate

2
1

-

69,23%
64,29%
50%

SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
Sursa: rezultate oficiale bacalaureat.edu.ro
Promoția curentă, ambele sesiuni de bacalaureat
Sesiunile
din anul

2015
2016
2017

Inscriși
28
20
23

Total elevi
Pre- Promozenţi vaţi
26
17
22

13
8
11

Respin
-şi

66.99

13
9
11

8
2
3

Medii între
789–
7.99
8.99
9.99
1
4
2

2
5

2
2
1

10

Procent
promovabilitate

-

50%
47,06 %
50%
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Rezultate şcolare comparative obținute la examenele de certificare a competenţelor
profesionale
Liceu – filiera tehnologică -specializare -Tehnician în turism
Anul școlar
Număr elevi înscriși
Număr elevi promovați
Neprezentați

2014-2015

2015-2016

2016-2017

29
29
0

20
20
0

22
22
0
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1.4. CONTEXTUL NAȚIONAL
Contextul naţional este definit de o serie de strategii, între care, de o relevanţă deosebită
pentru educaţia şi formarea profesională, se numără:
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020;
Strategia națională de învăţare pe tot parcursul vieţii 2015 -2020;
Strategia pentru Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii în România;
Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015-2020;
Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020;
Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030;
Strategia naţionala privind incluziunea sociala si reducerea sărăciei 2015-2020;
Strategia de dezvoltare teritorială a României - România policentrică 2035, Coeziune şi
competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni;
Strategia națională pentru competitivitate 2014-2020;
Strategia guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome
pentru perioada 2014-2020;
Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2020;
Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020;
Strategia naţională de gestionare a deşeurilor 2014-2020;
Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 20202030;
Planul strategic național multianual privind acvacultura 2014-2020;
Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 actualizată pentru perioada 20112020;
Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020.
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2014-2020 are
următoarele obiectivele strategice şi direcţiile de acţiune:
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.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului
şi a auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al
calificărilor, pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii
în educaţie şi formare profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii;
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii,
definirea profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în
concordanţă cu abilităţile şi cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă
şi adaptarea programelor de învăţământ la nevoile şi tendinţele pieţei muncii;
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare;
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională;
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale;
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare
profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de
formare profesională, având ca ținte strategice:
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1. Creşterea ponderii elevilor cuprinşi în învăţământul liceal tehnologic şi în învăţământul
profesional la 60% în 2020, față de 49,8% în 2014;
2. Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră;
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor
învăţării dobândite în context nonformal şi informal;
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ
pentru tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile;
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale, având ca ținte
strategice:
1. Reducerea ratei abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic şi la învăţământul
profesional la 2% în 2020, de la 4,2% în 2014 ;
2. Creşterea ponderii absolvenţilor învăţământului liceal tehnologic declaraţi reuşiţi la
examenul de bacalaureat la 60% în 2020, de la 45 % în 2014;
3. Creşterea ratei de participare a adulţilor la programe de învățare pe tot parcursul vieții la
10% în 2020, de la 1,5% în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la
nivel de sistem;
2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării;
3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în
evaluarea rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal;
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue;
5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în
domeniul formării profesionale, având ca ținte strategice:
1. Creşterea numărului total de elevi implicaţi în programe de inovare şi dezvoltarea
spiritului antreprenorial la 50.000 în 2020, de la 40.000 în 2014;
2. Creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională la
4.600 în 2020, de la 2.800 în 2014.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv strategic, sunt prevăzute următoarele direcţii de acţiune:
1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din
cadrul programelor de formare profesională;
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională;
3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării
premiselor pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.
Contextul în care se urmăreşte dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic prin
strategiile menţionate mai sus este definit prin Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1 din 2011, cu
modificările şi completările ulterioare. Structura învăţământului profesional şi tehnic este
ilustrată în figura de mai jos.
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Învățământul liceal asigură continuarea studiilor în învățământul obligatoriu (clasele a IX-a
și a X-a) și în ciclul superior (clasele a XI-a și a XII-a), dezvoltând, aprofundând și particularizând
competențe (cunoștințe, abilități și atitudini) formate în ciclurile anterioare ale învățării.
Învăţământul liceal cuprinde următoarele filiere şi profiluri:
a) filiera teoretică, cu profilurile umanist şi real;
b) filiera tehnologică, cu profilurile tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului;
c) filiera vocaţională, cu profilurile militar, teologic, sportiv, artistic şi pedagogic.
Durata studiilor în învăţământul liceal, forma de învăţământ cu frecvenţă, este de 4 ani, în
conformitate cu planurile-cadru aprobate de Ministerul Educației. Pentru unele forme de învăţământ
cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă, durata studiilor se prelungeşte cu un an.
Studiile învățământului liceal se finalizează cu examenul național de bacalaureat și cu
examen de certificare, pentru absolvenții filierelor tehnologică și vocațională.
Absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat pot continua studiile în învăţământul postliceal și
pot obține, ulterior, nivelul 5 de calificare. Absolvenții cu diplomă de bacalaureat pot continua
studiile în învățământul postliceal pentru obținerea nivelului 5 sau în învățământul superior, în orice
program de studii și pot obține nivelurile de calificare 6, 7 și 8.
Absolvenții învățământului liceal, filierele tehnologică și vocațională, care promovează examenul de
certificare, dobândesc certificat de calificare de nivel 4 al Cadrului naţional al calificărilor (tehnician)
și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.
Învățământul profesional se organizează pentru calificări stabilite în funcție de nevoile
pieței muncii, identificate prin documente strategice de planificare a ofertei de formare regionale,
județene și locale, pe baza unui contract de pregătire practică, încheiat între unitatea de învățământ,
operatorul economic și elev.
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Învăţământul profesional are următoarele forme de organizare:
1. învăţământ profesional, cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca
parte a învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2014/ 2015, pe baza
unui contract cadru, încheiat între unitatea de învățământ şi operatorii economici implicaţi
în formarea profesională a elevilor;
2. învăţământul dual cu durata de 3 ani, organizat după finalizarea clasei a VIII-a, ca parte a
învățământului secundar superior, începând cu anul şcolar 2017/ 2018, pe baza unui
contract de parteneriat încheiat între unul sau mai mulţi operatori economici sau între o
asociaţie/un consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea
administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea şcolară. unui contract de pregătire
practică, încheiat între unitatea de învățământ – agentul economic și elev;
3. stagii de pregătire practică cu durata de 720 de ore, organizate după finalizarea clasei a Xa de liceu , formă de organizare specifică în prezent programelor de tip „A doua șansă”.
În învățământul profesional se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi
modulele de pregătire de specialitate pentru obținerea calificării profesionale. Studiile se finalizează
cu examen de certificare. Absolvenții care promovează examenul de certificare a calificării
profesionale dobândesc certificat de calificare de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor
(muncitor calificat) și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

1.5. CONTEXTUL REGIONAL ȘI LOCAL
În regiunea Sud Vest Oltenia, educația și formarea profesională se dezvoltă în contextul larg
al dezvoltării regionale și locale, ale căror direcții sunt date de documentele strategice pentru
perioada actuală de programare.
Planul de dezvoltare regională Sud-Vest Oltenia 2014-2020 este un instrument care susține
includerea în strategiile naționale a obiectivelor de investiții ce vor contribui la dezvoltarea socioeconomică a regiunii, fundamentează domeniile de intervenție și necesarul de finanțare din fonduri
europene în perioada de programare 2014-2020 și cuprinde un portofoliu de proiecte strategice cu
impact regional și local. PDR reprezintă instrumentul prin care regiunea, plecând de la analiza socioeconomică regională și având drept cadru obiectivele tematice, prioritățile de investiții și acțiunile
cheie prevăzute de proiectele de regulamente privind fondurile europene, își promovează prioritățile
și interesele în domeniul economic, social etc., reprezentând în același timp contribuția regiunii la
elaborarea Strategiei Naționale de Dezvoltare 2014-2020.
Aspectele cele mai importante privind educația și formarea profesională, sunt abordate din
punctul de vedere al resurselor umane implicate în proces și din punctul de vedere al infrastructurii
de învățământ și de cercetare-dezvoltare.
Prioritățile 2014-2020 ale regiunii sunt stabilite astfel încât să se asigure dezvoltarea durabilă
și echilibrată a regiunii, punând accent pe avantajele competitive, în centru aflându-se resursa umană.
Pornind de la orientarea primordială trasată de UE pentru perioada 2014-2020, aceea că societatea
spre care ne îndreptăm este definită ca societate inteligentă, bazată pe cunoaștere, sunt stabilite
domeniile de intervenție și operațiunile/activitățile indicative.
Strategia integrată de dezvoltare durabilă a județului Vâlcea pentru perioada 2015-2022
Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Județului Vâlcea reprezintă exerciţiul de
planificare a dezvoltării teritoriului pentru orizontul de timp 2022 și furnizează:
• măsuri şi proiecte care să contribuie la creşterea capacităţii teritoriului de a genera o
dezvoltare economică durabilă şi implicit de a menţine şi atrage forţă de muncă inovativă;
• modalități de identificare a zonelor ce necesită intervenţii specifice pentru valorificarea sau
protecţia capitalului natural şi construit;
• căi de asigurare a echilibrului între politicile economice, de mediu şi culturale în vederea
planificării coerente a procesului de dezvoltare, precum şi de a conserva identitatea teritoriului;
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Pentru a răspunde la aceste probleme, strategia structurează planificarea din perspectivă
investiţională. Aceasta are în vedere un ansamblu de măsuri şi acțiuni care operează asupra
teritoriului în raport cu traiectoria economică și demografică şi are drept scop creşterea capacităţii
zonelor de a genera performanţă economică şi evoluție demografică pozitivă în condițiile de protecţie
a spaţiului natural şi construit.
Consolidarea învăţământului profesional şi tehnic, prin introducerea, începând cu anul
şcolar 2014/2015, a învăţământului profesional cu durata de 3 ani, cu o componentă importantă de
pregătire practică la locul de muncă, constituie un punct esențial pentru respectarea angajamentului
de continuare a reformelor în domeniul educaţiei şi formării profesionale pentru asigurarea
unui învăţământ adaptat cerinţelor pieţei muncii şi centrat pe dezvoltare personală şi socială.
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PARTEA A 2-A - ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA NEVOILOR - MEDIUL EXTERN
2.1.1. Populația totală. Dinamica generală
Județul Vâlcea este unul dintre cele 42 de județe ale României. Reședința lui este municipiul
Râmnicu Vâlcea. Județul are o populație de 406.314 persoane, o suprafață de 5.764,77 km2,
reprezentând 2,4 % din suprafața țării și 19,73% din Regiunea Sud-Vest Oltenia și se învecinează cu
județele Alba și Sibiu la nord, județul Argeș la est, județul Olt la sud și sud-est, județul Dolj la sudvest, județul Gorj la vest și județul Hunedoara la nord-vest.

Localizarea județului Vâlcea pe harta României și pe cea a Regiunii de dezvoltare S-V OLTENIA
Sursa:www.cjdolj.ro

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2009 populația
județului Vâlcea era de 407.764 locuitori, reprezentând 18,11% din populația regiunii Sud Vest
Oltenia, la 1 iulie 2010 populația județului Vâlcea este de 406.555 locuitori (18,16% din populația
regiunii), iar la 1 ianuarie 2011 populația Județului Vâlcea este de 405.822 (18,17 % din populația
regiunii).
La 20 octombrie 2011 populația stabilă a județului Vâlcea era de 371.714 persoane, din care
190.802 femei (51,33%). Față de situația existentă la recensământul anterior, populația stabilă a
scăzut cu 41,53 mii persoane (din care, 20,58 mii femei).
La 1 iulie 2014 populația județului Vâlcea era de 406.314 locuitori, din care 199.211 bărbați
și 207.103 femei. Pe medii de rezidență, s-au înregistrat 195.209 locuitori în mediul urban și 211.105
locuitori în mediul rural. Comparativ cu anul 2012, numărul persoanelor din mediul urban este în
creștere cu 18,56%, în timp ce în mediul rural se înregistrează o creștere de 1,97%. La 1 iulie 2015,
populația județului Vâlcea a scăzut la 403.958 locuitori, cu 0,58% mai mică ca populația județului
de la 1 iulie 2014.
Densitatea populației județene reprezintă 70,64 loc/km2, în scădere față de anul 2011 cu 0,82
2
loc/km și în inferioritate față de valoarea densității la nivel de țară – 83,64 loc/km2.
Deși scăderea populației din mediul rural a fost mai accentuată (1,47%) decât în mediul urban
(0, 77%), populația stabilită în mediul rural reprezintă în anul 2014 – 51,99% din populația totală a
județului.
La nivelul județului, evoluția populației totale are diferențe mari față de anul 1992 când
populația era de 438.388, o diferență de 24.877 (5,00%) în anul 2007, de 30.624 (6,98%) în anul
2009, 31.833 (7,26%) în anul 2010 și 32.566 (7,42%) la 1 ianuarie 2011.
Conform recensământului realizat în anul 2011, județul Vâlcea se situează pe locul 3 în ceea
ce privește numărul de locuitori, în comparație cu celelalte județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia.
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Sursa: INS- Baza de date TEMPO online

Raportat la datele înregistrate la 1 iulie 2014 numărul de locuitori ai județului Vâlcea este în
creștere cu cca 9,4% comparativ cu anul 2011, data ultimului recensământ.
Caracteristicile demografice (natalitatea, mortalitatea, migrația, structura populației pe diverse
categorii) au un puternic impact social, economic, politic și cultural, constituind o parte esențială în
analiza și dezvoltarea politicilor publice.
2.1.2. Distribuția populației pe sexe și grupe de vârstă
Analiza populației stabile pe sexe și grupe de vârstă, la nivelul județul Vâlcea are la bază
piramida vârstelor, realizată pentru anii ultimelor trei recensăminte. Au fost utilizate datele furnizate
de cel mai recent recensământ al populației și locuințelor pentru anul 2011, iar pentru ceilalți ani au
fost utilizate datele statistice înregistrate în baza de date Tempo on-line. Piramidele vârstelor,
reprezentate pentru anii 1993, 2002 și 2011, permit observarea principalelor schimbări care au avut
loc în structura demografică a populației în ultimele două decenii.
Județul Vâlcea se confruntă cu o diminuare a densității populației, aceasta aflându-se într-o
scădere lentă însă constantă în decursul ultimilor 14 ani. Astfel, conform datelor furnizate de
recensământul din 2011, populația totală a scăzut cu 25.141 persoane, respectiv 5,73%, raportat la
anul 2002, scădere situată peste nivelul național de 4,94%.
Analizând structura pe grupe de vârstă a populației din județul Vâlcea, observăm apariția unui
proces constant de îmbătrânire demografică cu implicații negative pentru economie și societate,
datorită ratei scăzute a natalității, care contribuie în mod direct la reducerea ponderii populației tinere
în totalul populației, comparativ cu populația vârstnică. În conformitate cu definiția OCDE, județul
Vâlcea este unul predominant rural, în anul 2014 peste 51% din populație fiind stabilită în mediul
rural. În aceste condiții, piramida vârstelor aferentă județului este influențată de populația mai
vârstnică din rural, ocupată în diverse ramuri ale agriculturii precum creșterea animalelor,
pomicultură, viticultură, etc. Astfel, vârful piramidei este mai lat, iar partea mediană este aplatizată.
Populația stabilă pe sexe și grupe de vârste la nivelul județului Vâlcea (2011).
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Pentru ÎPT reprezintă interes analiza evoluției grupelor de vârstă corespunzătoare.
Concluzionând, față de anul 1993, populația din județul Vâlcea a scăzut cu 18,12 % în anul
2011. Se observă că numărul persoanelor de sex masculin s-a diminuat mai mult decât al celor de sex
feminin.
Județul Vâlcea cunoaște o accentuare a procesului de îmbătrânire a populației, raportul de
dependență demografică crescând în anul 2014 la nivelul de 44,43%, creștere determinată totodată de
trendul ascendent al duratei medii de viață.
Pentru toate cele 5 județe ale regiunii Sud-Vest Oltenia, nivelul de scădere al populației
depășește nivelul național.
2.1.3. Distribuția persoanelor pe medii rezidențiabile (urban/rural)
Mai jos este realizat tabelul despre populația stabilă după domiciliu în mediul urban din
județul Vâlcea. Un număr total de persoane, după cum se observă și în tabel, este însumat la 119.348
în municipiul Râmnicu Vâlcea. În Drăgășani se află ponderea cea mai mare a numărului de locuitori
față de celelalte orașe, după Râmnicu Vâlcea, cu un număr total de 21.346 de locuitori.
Tab.1
Localitate

Număr persoane

MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI
ORAȘ BĂBENI
ORAȘ BĂILE GOVORA

119.348
21.346
9.378
2.912
43

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA
ORAȘ BĂILE OLĂNEȘTI
ORAȘ BĂLCEȘTI
ORAȘ BERBEȘTI
ORAȘ BREZOI
ORAȘ CĂLIMĂNEȘTI
ORAȘ HOREZU
ORAȘ OCNELE MARI

4.620
5.302
5.765
7.279
8.971
7.133
3.553
Sursa:Institutul Național de Statistică, Baza de date

Analiza distribuţiei pe medii a populaţiei pe grupe de vârstă relevante pentru educația și
formarea profesională, scoate în evidență o serie de aspecte regionale și județene specifice.
Analiza dinamicii grupei de vârstă 10-14 ani pune în evidență tendința de menținere a unui
procent de peste 52% a populației în mediul rural pe întreaga perioadă de analiză 2008-2015, atât la
nivel de regiune, cât și în cadrul județelor.
Procentul de populația din grupa de vârstă 15-19 ani a avut în perioada 2008-2015 o creștere
continuă în mediul rural și o scădere proporțională în mediul urban, atât la nivel de regiune, cât și în
județe. Analiza datelor la nivel național indică aceeași tendință.
Dacă la 1 iulie 2008 ponderea regională a tinerilor în mediul urban era de 50,6%, în iulie
2015 aceasta a scăzut cu 6%, ajungând la 44,6%. Ruralizarea regiunii se manifestă și din acest punct
de vedere.
2.1.4. Structura populației stabile pe etnii și religii
Din punct de vedere etnic, populația județeană este omogenă, preponderent românească. La
recensământul din 2011, 93,57% din locuitori au fost români, dintre care majoritatea stabiliți în
mediul rural – 56,71% față de 43,28% în mediul urban.
Minoritățile naționale reprezintă 6,43%, dintre care populația rromă constituie a doua populație
cu pondere semnificativă în județul Vâlcea.
Este de remarcat că cei mai mulți rromi trăiesc în mediul urban – 56,83%, cu predilecție în
Municipiul Râmnicu-Vâlcea (32,91%) și Municipiul Drăgășani (26,39%).
Populația stabilă pe etnii la nivelul județului Vâlcea (2011)
Etnie
2011-nr.perosane
Români
347.806
Rromi
6.939
Maghiari
207
Germani
63
Turci
42
Italieni
29
Ucrainieni
13
Ruși/lipoveni
8
Evrei
8
Altă etnie
85
Etnie nedeclarată
16.503
Sursa:Recensământul Populației și Locuințelor, 2011
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Populația stabilă pe religii la nivelul județului Vâlcea ( 2011)
Religie
2011-nr.persoane
Ortodoxă
351.851
Adventistă de ziua a Şaptea
8
Romano-catolică
4
Penticostală
8
Baptistă
2
Greco catolică
1
Reformată
6
Creştină după Evangelie
8
Musulmană
1
Evanghelică
1
Evanghelică luterană
7
Unitariană
1
Evanghelică de confesiune augustană
9
Creştină de rit vechi
2
Mozaică
4
Sursa:Recensământul Populației și Locuințelor, 2011
2.1.5. Structura populației stabile pe sexe și nivel de educație
Analiza populației stabile după nivelul de educație, în anul 2011, relevă faptul că în județul
Vâlcea cele mai multe persoane au absolvit nivelul secundar de educație, cu o pondere de 66%,
urmat de cel primar (15%) și cel superior (12%). Un aspect pozitiv este ponderea scăzută a
persoanelor fără școală absolvită, de numai 3%.
Ponderea populației stabile pe nivele de educație în județul Vâlcea (2011)

Sursa: Recensământul Populației și Locuințelor, 2002 și 2011
În ceea ce privește structura pe sexe în anul 2011, la nivel județean diferențele nu au fost
majore.
În cadrul nivelului secundar și celui postliceal, absolvenții masculini au fost mai numeroși, în
restul categoriilor de educație fiind mai multe persoane de sex feminin care finalizează studiile.
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Datele analizate pentru județul Vâlcea în perioada 2007- 2013, demonstrează un trend
descendent pe parcursul întregii perioade studiate, pus pe seama îmbătrânirii accentuate a populației
și migrării către oraș a persoanelor tinere.
2.1.6. Durata medie a vieții la nivelul Regiunii Sud-Vest Oltenia
Județul Vâlcea are o durată medie a vieții, la nivelul anului 2013, peste media înregistrată
pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia (74,92 ani), de 75,1 ani la bărbați și 80,65 ani la femei.
Durata medie a vieții la nivelul județului Vâlcea (2007-2013)

Sursa: INS, Baza de date TEMPO
Dintre cele 5 județe ale Regiunii Sud-Vest Oltenia, județul Vâlcea are cea mai mare durată
medie a vieții la nivelul anului 2013, de 77,87 ani, restul județelor înregistrând o medie de cca 74 ani:
județul Dolj – 74,18 ani, județul Gorj – 74,87 ani, județul Mehedinți – 74,14 ani, județul Olt – 74,36
ani. Durata medie de viață a județului Vâlcea (2014) este peste media înregistrată la nivel național
(74,74 ani) și peste media înregistrată pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia (74,92 ani).
2.1.7. Mișcarea migratorie
Datele statistice oficiale înregistrează doar migrația internă și externă rezultată din
schimbările oficiale de domiciliu. În realitate nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al
emigrației la nivel național, în special în rândul tinerilor și al persoanelor calificate, cu tendință de
accentuare pe termen mediu .
Raportul pentru anul 2014 al Organizației Internaționale pentru Migrație, Biroul din
România, precizează că ”numărul total al celor care au părăsit România în ultimii șase ani trece de
15.000. Destinațiile preferate sunt, în ordine, Marea Britanie, Germania, Franța și Belgia. Numărul
total al românilor care au plecat pentru a-și găsi o slujbă în străinătate este dificil de cuantificat, însă
conform estimărilor acesta ajunge la 3,5 milioane.”
Plecarea tinerilor din țară are cauze diverse: își urmează părinții (cei de 0-14 ani), nu își
găsesc un loc de muncă în țară sau își doresc unul mai bine plătit (cei de 19-24 ani).
La nivelul județului s-a înregistrat o migrație internă negativă în anul 2013, 7.355 persoane au
plecat și au sosit 6.693 persoane, rezultând o diferență de 662.
În intervalul 2012-2014, conform prognozei se observă scăderea populației în vârstă de 0-14
ani, care emigrează temporar, populația în vârstă de 15-19 ani, cât și 20-24 ani, care emigrează
temporar muncă este moderată, cu tendințe de scădere, pe când populația activă aptă de muncă în
vârstă de 25-64 ani este în creștere, rezultând migrația externă a forței de muncă.
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Sursa: INS , Baza de date TEMPO
Se observă o creștere a persoanelor peste 25 ani, emigranți temporar, în anul 2014 față de
anul 2012 și 2013 (când se realizase o scădere față de anul 2012), în toate județele regiunii S-V
Oltenia.
Analiza datelor relevă faptul că emigrația este mai pronunțată în rândul populației cu vârstă
de muncă 25 - 64 ani, acest fapt fiind susținut și de datele în ceea ce privește numărul mic de locuri
de muncă la nivel județean, regional și național.

2.2. PROIECȚII DEMOGRAFICE LA ORIZONTUL ANULUI 2060
Se așteaptă ca și în următorii ani tendința de scădere a populației totale a județului să
continue, pe toate grupele de vârstă, așa cum este previzionat în proiecțiile INS asupra populației
regiunii la orizontul anului 2060.
Datele prognozate în perspectiva 2060 evidenţiază scăderea accentuată a grupelor de vârstă
preşcolară (de 3-6 ani) şi cea şcolară (de 7-14 ani şi 15-24 ani). Cea mai semnificativă reducere va fi
la populația de vârstă preșcolară, în varianta cu migrație externă, unde se anticipează un minus de
52,5%. Pe celelalte segmente de vârstă sunt deasemenea pierderi importante, în jurul valorii de 49% .
Pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii, precum şi o dată cu înaintarea în
vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de vârstă a populaţiei va continua să
se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii numărului de persoane adulte şi
vârstnice.
Aceste modificări vor determina și diminuarea ponderii tinerilor (0-14 ani) în totalul
populației, de la 15,9% la recensământul din 2011, la 12,1% în anul 2060. Aceeași tendință este
prognozată și la populația adultă (15-64 ani), scăderea cea mai accentuată fiind posibilă în perioada
2030-2060 (de la 67% la 61,2%).
Numărul populației tinere cu vârsta până în 25 ani, în continuă scădere, are influență directă
asupra contingentului copiilor de vârstă preșcolară, școlară, gimnazială, liceală și universitară. La
rândul său, fiecare grupă de vârstă are implicații directe asupra instituțiilor sistemului educațional și
efectivului cadrelor didactice necesare.

47

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA

2.3. PRINCIPALELE CONCLUZII DIN ANALIZA
DEMOGRAFICĂ. IMPLICAȚII PENTRU IPT
Din analiza evoluției populației județului Vâlcea actuală și proiectată, pe grupe mari de vârstă
pentru perioada 2011-2030, putem observa următoarele aspecte cu implicații asupra sistemului
TVET:
• Procesul de îmbătrânire demografică coroborat cu tendința de descreștere a populației
determină reduceri semnificative ale populației școlare, ceea ce ar putea avea următoarele
implicații:
- reorganizarea sistemului educațional care să țină cont de tendințele existente pe
piața muncii, având totodată în vedere servicii de orientare și consiliere, excedent
de cadre didactice, abordarea unor nevoi educaționale specifice.
- dezvoltarea unor programe de formare profesională continuă în scopul păstrării
resurselor umane pe piața muncii pe o perioadă cât mai lungă (bătrânețe activă)
prin retragerea din activitate mai târziu și progresiv.
•

Analiza evoluției grupelor de vârstă 10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani, relevante pentru
educație, arată scăderea ponderii pe toate aceste segmente, scăderi care sunt reflectate în
mod direct în planul de școlarizare propus/realizat la clasa a IX-a zi, unde s-au evidențiat
scăderi importante în perioada analizată, mai ales la învățământul profesional și tehnic.

•

Tendința de scădere accentuată a populației din grupa de vârstă 15-19 ani a constituit și
una din cauzele de diminuare a cifrelor de școlarizare în învățământul superior și cel
postliceal, atât în regiune, cât și la nivel național.

•

În prezent, se remarcă preponderența populației rurale faţă de populaţia din mediul urban,
pe toate grupele de vârstă școlară (10-14 ani, 15-19 ani și 20-24 ani), având drept
consecință ruralizarea regiunii.

•

Populația de sex masculin este majoritară pe segmentul 10-24 ani (în jurul valorii de
51%), atât la nivel regional, cât și în județe, situația fiind similară cu cea de la nivel
national.

•

Ponderea populaţiei masculine de vârstă școlară, atât în populaţia școlară totală a
judeţului cât şi în mediul rural, implică asigurarea unor calificări specifice populaţiei
masculine.

•

Rezultatele recensământului din 2011 arată că cel mai mare procent de populație fără
școală absolvită este cea de etnie rroma, în toate județele regiunii Sud Vest Oltenia. Se
impun măsuri remediale care să susțină educația și formarea în rândul acestei etnii, în
sprijinul unei cât mai complete integrări în societate.

•

Creșterea procentului de populaţie rromă din judeţ necesită intensificarea măsurilor
pentru a asigura accesul egal la educaţie prin programe de sprijin pentru grupurile
dezavantajate, ca şi înfiinţarea de clase TVET pentru calificări specifice.

•

Emigrația definitivă din regiunea Sud Vest Oltenia a înregistrat o evoluție fluctuantă în
perioada 1990-2014, numărul cel mai mare al plecaților definitivi fiind din grupa 25-64
ani
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•

Nu poate fi însă ignorat fenomenul îngrijorător al emigraţiei necontabilizate la nivel
naţional, în special în rândul tinerilor şi al persoanelor calificate, cu tendinţă de accentuare
pe termen mediu.

•

Scăderea numărului populaţiei la nivelul întregului judeţ, ritmul cel mai alert de
descreştere înregistrând populaţia de vârstă şcolară are implicaţii directe şi imediate
asupra reţelei şcolare, impunându-se restructurarea acesteia şi corelarea ofertei
educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.

În perspectiva anului 2060, pe fondul menţinerii unor valori scăzute ale natalităţii şi fertilităţii,
precum şi o dată cu înaintarea în vârstă a generaţiilor, diferite ca mărime, structura pe grupe mari de
vârstă a populaţiei va continua să se modifice, în sensul reducerii numărului tinerilor şi al creşterii
numărului de persoane adulte şi vârstnice
2.4. PIAȚA MUNCII
Piaţa muncii din regiunea Sud-Vest Oltenia şi din judeţul Vâlcea reflectă în mare tendinţele
de la nivel naţional. Dezechilibrele provocate de procesul de restructurare a economiei romaneşti, au
dat şi în judeţele regiunii o nouă dimensiune problemei adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei.
Pentru analiza principalilor indicatori, care se referă la piaţa muncii, se utilizează două serii
de date statistice: Balanţa Forţei de Muncă (BFM) şi Ancheta Forţei de Muncă în Gospodării
(AMIGO). BFM permite comparabilitatea teritorială, pe nivelele de agregare naţional, regional şi
judeţean, iar AMIGO permite comparabilitatea la nivel naţional între regiunile de dezvoltare şi
comparabilitatea cu statistica europeană (EUROSTAT).
O abordare cuprinzătoare a analizelor de piaţă a muncii pentru scopurile planificării strategice
în învăţământul profesional şi tehnic include:
- Analiza principalilor indicatori oferiţi de sursele statistice oficiale pentru piaţa muncii,
alături de principalii indicatori care definesc contextul demografic şi economic.
- Analiza indicatorilor relevanţi din surse administrative privind evoluţia comparativă, pe
ocupaţii, a locurilor de muncă vacante şi a numărului de şomeri.
- Analiza datelor oferite de anchetele în întreprinderi.
- Proiecția principalilor indicatori economico – sociali.
Analiza principalilor indicatori statistici are în vedere următoarele niveluri de analiză:
- România în context european (indicatori la nivel naționalanalizați comparativ cu situația
la nivel european),
- nivelul interregional: analizează poziția regiunii comparativ cu celelalte regiuni, cu
nivelul national și, în funcție de datele disponibile, cu nivelul european,
- nivelul intra-regional: compară datele disponibile la nivel județean cu situația la nivel
regional.
Piața muncii din județul Vâlcea este în atenția permanentă a Agenției Județene pentru
Ocupare a Forței de Muncă Vâlcea - instituție publică autonomă, cu personalitate juridică, care își
desfășoară activitatea în baza Legii nr. 202/2006, cu modificările și completările ulterioare și are ca
atribuție principală sprijinirea persoanelor neocupate pentru găsirea unui loc de muncă prin
stimularea accesului pe piața muncii, folosind măsuri active pentru stimularea ocupării forței de
muncă.
Populaţia activă din regiunea Sud-Vest Oltenia număra, în 2015, 900 mii persoane,
reprezentând 9,83% din populaţia activă a ţării.
Analiza cifrelor din perioada 2002-2015 arată o reducere cu 22,55% (în 2015 față de 2002) a
populației active la nivelul regiunii, procent mult mai mare față de reducerea la nivel național, de
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9,12% în aceeași perioadă. Scăderea este aproape constantă pe perioada analizată, excepție făcând
anii 2006, 2008 și 2014 când s-au înregistrat ușoare creșteri ale numărului de persoane active față de
anii precedenți.
Pe sexe, situația este similară, scăderea fiind mai evidentă pentru populația activă feminină
(29,9% scădere față de 16,2% în cazul populației masculine).
Pe medii rezidențiale, analiza relevă faptul că, în mediul urban, populația activă a crescut
numai în perioada 2002-2006, iar în restul perioadei de analiză a avut o evoluție fluctuantă, însă
tendința generală a fost de diminuare. Procentul total de scădere în 2015 față de 2002 a fost de
12,1%. În mediul rural situația a fost și mai drastică, scăderea în 2015 față de 2002 ajungând la
29,5%.
Atât pe sexe, cât și pe medii rezidențiale, scăderile de la nivelul regiunii sunt mult peste cele de la
nivel național, fapt de natură să conducă la dezechilibre majore în ceea ce privește asigurarea forței
de muncă în sectoarele economice.

2.5. CONCLUZII PRIVIND ANALIZA PIEȚEI MUNCII. IMPLICAȚII
PENTRU ÎPT
Concluziile rezultate din analiza indicatorilor de piața muncii la nivel regional şi local trebuie
să se reflecte și în adaptarea sistemului de educație și formare profesională în sprijinul unei mai bune
corelări a ofertei educaționale cu cerințele angajatorilor, prin:
 anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;
 intensificarea acţiunilor de informare, orientare şi consiliere a elevilor privind cariera;
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi;
 îmbunătățirea calității și relevanței programelor de educație și formare profesională și a
celor de FPC pentru piața muncii;
 îmbunătăţirea nivelului de calificare a tinerilor prin participarea la programe de formare
personalizată/stagii;
 certificarea competențelor obținute în context formal, non-formal sau informal;
 susținerea reconversiei profesionale în funcţie de nevoile pieţei muncii;
 încurajarea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin furnizarea de servicii de
consiliere şi formare pentru crearea de întreprinderi, precum şi programe de
tutorat/mentorat pentru creşterea şi consolidarea afacerilor;
 sprijin pentru reîntoarcere în sistemul de educație a tinerilor care au părăsit acest sistem;
 încurajarea participării angajatorilor la dezvoltarea competențelor necesare pe piața
muncii ale viitorilor absolvenți, cu accent special pe asigurarea competențelor de bază și
transversale, dar și pentru dezvoltarea acelor competențe necesare în sectoarele
economice cu potențial competitiv /domeniile de specializare inteligentă identificate
conform SNC și SNCDI;
 consolidarea parteneriatelor cu agenţii economici, cu AJOFM, autorităţi şi alte organizaţii
care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă
a managementului şcolar;
 formarea profesională a profesorilor, a formatorilor și a tutorilor, în scopul dezvoltării și
furnizării unor programe relevante de învățare la locul de muncă;
 îmbunătățirea accesului la educație și formare profesională în mediul rural și în
comunitățile dezavantajate, prin susținerea dezvoltării centrelor regionale de formare,
reorganizarea rețelei școlare de nivel profesional și liceal și înființarea de unități IPT în
mediul rural, acolo unde este cazul;
 dezvoltarea și implementarea de programe de formare în sistem partenerial cu mediul de
afaceri.
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Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi
ofertei de forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru:
 planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale: regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);
 identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de
calificare.
Planurile de şcolarizare trebuie să reflecte și să susțină tendințele de dezvoltare a sectoarelor
economice la nivel local și regional, dar și calificările necesare ramurilor industriale cu potenţial
competitiv, cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnologii.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%.
În cadrul ofertei educaţionale a IPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de
nivel 4, iar 60% pentru calificări de nivel 3.

2.6. ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.6.1. Colectarea și analiza datelor
În rapoartele de monitorizare sunt evidenţiate câteva dintre aspectele pozitive ale activităţii
desfăşurate în anul şcolar trecut: ca şi activităţi desfăşurate pentru realizarea planurilor operaţionale
stabilite.
• Conducerea şcolii a stabilit misiunea, viziunea, valorile şi obiectivele de ansamblu şi a
creat mediul necesar implicării întregului personal în realizarea obiectivelor prin însuşirea
declaraţiei politicilor de asigurare a calităţii; au fost stabilite unele proceduri care respectă
cerinţele interne şi externe şi declaraţia de politică, asumată de întregul personal;
considerând că un sistem de management al calităţii presupune asumarea unor roluri şi
responsabilităţi, conducerea şcolii a distribuit roluri şi responsabilităţi fiecărui membru al
personalului şcolii.
• Diversitatea ofertei şcolare respectă priorităţile PRAI, PLAI, cerinţele pieţei muncii ca şi
opţiunile elevilor; programele educaţionale ale şcolii au ca scop calificarea profesională,
proces prin care se dobândesc competenţe necesare practicării unei activităţi specifice,
cerute de piaţa forţei de muncă.
• Elevii primesc informaţii despre programele de învăţare existente pentru fiecare calificare
profesională în parte şi pot participa la diferite programe de învăţare realizate prin
activităţi extraşcolare, derulate la nivelul şcolii sau judeţean, combaterea consumului de
droguri şi a delicvenţei juvenile, clase fără fumat, proiecte educaționale, etc.
• Programele de învăţare sunt proiectate şi elaborate astfel încât să asigure egalitatea în
ceea ce priveşte accesul şi egalitatea şanselor pentru toţi elevii, în funcţie de
particularităţile individuale, de specificul şi nivelul grupului de elevi.
Toate cadrele didactice sunt calificate, majoritatea au participat sau participă la cursuri de
perfecţionare. Există protocoale şi convenţii de colaborare pentru desfăşurarea instruirii practice a
elevilor cu agenţii economici: SC Baile Govora SA, SC SIND Balneoturism SRL și SC Amal Toour
SRL, S.C. Beroma SA, SC. Carusel SRL, SC Olănești Riviera SA, PFA Ciotea C. Constantin.
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•
•
•

•
•
•
•

Există o strânsă colaborare cu comunitatea locală materializată în protocoale: Primărie,
Consiliul local, Poliţia orașului Băile Govora, DSP Valcea, AJOFM, CCD Vâlcea,
CJAPP.
Şcoala este interesată de găsirea unor resurse financiare extrabugetare și atragerea de
fonduri de proiecte europene (cu implicarea autorităţilor locale, părinţi, profesori, elevi).
Conducerea şcolii asigură procesul de aprovizionare cu materiale necesare desfăşurării
activităţilor didactice din şcoală; stabileşte responsabilităţi pentru întocmirea planului
anual al necesarului de materiale, selectarea furnizorilor, elaborarea şi analiza referatelor
de necesitate, achiziţie, recepţie, distribuire materiale, monitorizare şi îmbunătăţire a
procesului de aprovizionare.
Accesul la Internet a tuturor cadrelor didactice prin amplasarea în cancelarie a unui
calculator; informatizarea secretariatului şi contabilităţii.
Performanţele şcolii sunt monitorizate şi evaluate, stabilindu-se paşi în vederea
îmbunătăţirii.
Implicarea consilierului şcolar în probleme legate de orientare şi consiliere, diminuarea
abandonului şcolar, cunoaşterea de sine, integrare elevi CES.
Promovarea imaginii liceului în peisajul local prin acţiuni de mediatizare: emisiuni TV,
presă scrisă, întâlniri cu elevii şi părinţii de la şcolile generale, participarea la Târgul
ofertelor educaţionale.

2.6.2. Predarea şi învăţarea
Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru derularea unui proces instructiv – educativ de calitate:
• încadrarea personalului didactic pe baza competenţelor dobândite;
• întocmirea schemelor orare şi orarului şcolii cu respectarea cerinţele psihopedagogice;
• respectarea programului de către toţi actorii actului educaţional;
• derularea unui proces instructiv axat pe dobândirea competenţelor cheie alături de
competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică,
asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial;
• lărgirea domeniului ocupaţional prin derularea unor activiţăţi cu caracter educativ; elevii
primesc informaţii şi sunt cooptaţi în diferite programe de învăţare realizate prin activităţi
extraşcolare;
• desfăşurarea unui proces instructiv – educativ în care elevul să devină principalul actor
prin implementarea invăţării centrate pe elev;
• toate cadrele didactice au calificări corespunzătoare domeniilor/specializărilor existente
în momentul de faţă, au cunoştinţe actualizate legate de materia pe care o predau
(domeniul profesional), folosesc în mod adecvat echipamentele didactice pentru a
promova învăţarea;
• elevii sunt implicaţi în programe de iniţiere în diferite domenii (educaţie pentru sănătate,
de familie, sportiv şi informatică) prin activităţi extraşcolare, pentru învăţare în diferite
contexte; elevii aleg programe suplimentare de învăţare asigurate prin CDŞ-uri şi CDLuri, conform rutelor de profesionalizare;
• evidenţierea progresului şcolar este înregistrată la toate clasele şi pentru toţi elevii; de
asemenea sunt comunicate progresele înregistrate şi modul în care au fost atinse ţintele
individuale de învăţare;
• profesorii realizează proiecte didactice, care sunt diferenţiate conform învăţării centrate
pe elev; aceştia utilizează metode moderne activ - participative, realizându-se diferenţieri
şi individualizări în predare-învăţare; astfel, elevul este actorul principal al actului
educational;
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•

•
•
•
•
•

la lecţiile asistate de conducerea şcolii şi observatorii CEAC, s-a constatat că profesorii
stăpânesc conţinuturile, dând dovadă de rigurozitate ştiinţifică şi de claritate în
exprimare; proiectarea didactică este bine realizată, stabilindu-se corelări între
conţinuturi, competenţe, activităţi de învăţare, evaluare;
creativitatea şi originalitatea s-a materializat prin metodele şi procedeele folosite şi prin
materialele didactice utilizate iar activităţile diferenţiate permit elevilor să aibă iniţiative
şi să-şi dezvolte capacităţile şi abilităţile;
au fost folosite tehnici eficiente în evaluare, realizându-se astfel feedback-ul;
au fost utilizate mijloace şi materiale didactice diverse, acestea existând pentru
specializările în care elevii sunt școlarizați ;
cadrele didactice sunt în permanenţă interesate de autoperfecţionare, sunt receptive la
observaţiile, îndrumările date, folosind metode şi procedee didactice modern;
cadrele didactice promovează egalitatea şanselor prin utilizarea strategiilor de
diferenţiere.

2.6.3. Materiale şi resurse didactice
Pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale s-au întreprins următoarele:
• derularea de parteneriate cu agenţi economici care pot sprijini şcoala cu diferite
echipamente sau pot contribui la recondiţionarea celor existente;
• proiectul ROSE în curs de aprobare.
Unitatea şcolară dispune de o bază materială şi didactică complexă, corpul de clădire unde se
desfăşoară activitatea instructiv-educativă, sala de sport, baza sportivă, laborator de fizică și chimie,
un laborator de biologie, un laborataor de informatică cu 25 calculatoare conectate la internet, un
cabinet de geografie, un cabinet de limbi moderne, un cabinet de religie, un laborator tehnologic, o
sală de demonstrație pentru învățământul postliceal,o bibliotecă cu 13000 volume și 2 microbuze
școlare .
2.6.4. Rezultatele elevilor
Eficienţa procesului de predare – învăţare este oglindită de rezultatele elevilor la
concursurile şcolare, de mediile semestriale şi anuale, de rezultatele la examenele de bacalaureat şi
admitere în facultate și școli postliceale.
Rezultate obținute în învățământul primar:
An
școlar

20142015

Disciplina

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuție pe
discipline
Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte
bine

Total

Limbă şi
comunicare

3

8

22

32

65

Matematică

3

8

22

32

65
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An
școlar

20152016

20162017

Număr de elevi din clasele I-IV în distribuție pe
discipline

Disciplina

Nesatisfăcător

Satisfăcător

Bine

Foarte
bine

Total

Limbă şi
comunicare

3

12

24

30

69

Matematică

3

12

24

30

69

Limbă şi
comunicare

2

13

22

30

67

Matematică

2

13

22

30

67

Rezultate obținute în învățământ gimnazial:
An școlar
Distribuție
elevi

Număr de elevi, pe grupe de medii
5 - 5.99

6 - 6.99

7 - 7.99

8 - 8.99

9 - 10

Repetenți

Total

2014-2015

4

12

8

14

22

2

62

2015-2016

-

3

9

16

29

2

59

2016-2017

-

5

11

17

31

0
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SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ
Sesiunile
din anul

2015
2016
2017

Total elevi
Medii între
Înscriși/ Promov Respin 5-5.99 6-6.99
78Prezenţi
aţi
şi
7.99
8.99
(Medii
sub 5)
13/13
9
4
2
0
3
2
14/14
9
5
2
1
2
4
10/10
5
5
1
2
1

9–
9.99

10

Procent
promovabilitate

2
1

-

69,23%
64,29%
50%
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SITUAŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE BACALAUREAT
Sesiunile
din anul
2015
2016
2017

Înscriși/
Prezenţi

Total elevi
Promovaţi

Respinşi

66.99

13
8
11

13
9
11

8
2
3

28/26
20/17
23/22

Medii între
789–
7.99
8.99
9.99
1
4
2

2
5

2
2
1

10

Procent
promovabilitate

-

50%
47,06 %
50%

Rezultate şcolare comparative obținute la examenele de certificare a competenţelor
profesionale
Liceu – filiera tehnologică
Anul școlar
Număr elevi înscriși
Număr elevi promovați
Neprezentați

2014-2015

2015-2016

2016-2017

29
29
0

20
20
0

22
22
0

2.6.5. Consilierea şi orientarea profesională a elevilor
Orientarea profesională a elevilor este în atenţia tuturor cadrelor didactice din şcoala noastră.
În acest sens , la toate clasele terminale au fost aplicate teste de interese şi aptitudini care îi ghidează
pe elevi în alegerea profesiei.Totodată li s-a prezentat elevilor mapa cu profilele ocupaţionale,
acestea cuprinzând informaţii detaliate despre fiecare meserie sau profesie în parte şi informaţii
suplimentare cu privire la locurile unde se mai pot documenta în privinţa profesiei alese.
În cadrul Liceului Tehnologic Băile Govora, în anul școlar 2016-2017, activitatea de
orientare şcolara și profesionala a fost realizată atât de învățători, diriginți cât și de profesorul
consilier.
Promovarea liceului s-a facut de către mai multe cadre didactice, ce au fost in diferite şcoli
(Şcoala cu clasele I-VIII Pausesti-Maglasi, Şcoala cu clasele I-VIII Bunesti, Şcoala cu clasele I-VIII
Mihaesti, Şcoala cu clasele I-VIII Francesti, Şcoala cu clasele I-VIII Dezrobiti, Şcoala cu clasele IVIII Surpate ,Şcoala cu clasele I-VIII Stoenesti şi Şcoala cu clasele I-VIII Pietrari) pentru
preînscrierea elevilor în clasa a IX-a pentru anul şcolar 2017-2018.
În luna octombrie la Liceul Tehnologic Baile Govora a avut loc “Carnavalul toamnei”,
activitate ce a avut ca scop principal promovarea liceului, fiind invitati în special elevi din clasele a
VIII-a din localitatile invecinate (Şcoala cu clasele I-VIII Pausesti-Maglaşi, Şcoala cu clasele I-VIII
Buneşti, Şcoala cu clasele I-VIII Mihaeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Stoeneşti şi Şcoala cu clasele IVIII Pietrari). Activităţile susţinute de către elevi și pregătite cu rigoare de către cadrele didactice de
la liceul nostrum, au dovedit dorinţa elevilor pentru implicare în alte activităţi extraşcolare.
O altă activitate ce s-a desfăşurat în semestrul II și care a avut ca obiectiv principal atragerea
de noi elevii în cadrul liceului nostru, a fost Carnavalul mărţişorului. La activitate au participat
elevi din şcolile limitrofe localităţii( Şcoala cu clasele I-VIII Păuşeşti-Măglaşi, Şcoala cu clasele IVIII Buneşti, Şcoala cu clasele I-VIII Mihăeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Stoeneşti şi Şcoala cu
clasele I-VIII Pietrari).
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În perioada când a fost organizată „Săptămâna altfel” în liceul nostru au avut loc
evenimente de promovare a şcolii prin diferite activităţi susţinute de către cadrele didactice ale
liceului.
Dna Ungureanu Cristina a participat împreună cu elevi ai școlii la promovare liceului la
”Târgul ofertelor școlare” desfășurat în luna mai la Colegiul de silvicultură din Rm.Vâlcea .Acestă
activitate a fost realizează de către ISJ Vâlcea și a avut ca scop principal, orientarea și informarea
elevilor pentru următorul an şcolar .
În ceea ce priveşte activitatea la nivelul clasei a VIII-a desfăşurata de dirigintă, s-au dezbătut
următoarele teme:
1. Factorii implicaţi în activitatea de orientare şcolară și profesională;
2. Profilul personal (ocupaţia ideală,discipline şcolare, domenii de interes, deprinderi de
management educaţional, deprinderi privind decizia în orientarea carierei);
3. Carierele viitorului.
Pentru o orientare şcolară şi profesională în concordanță cu aptitudinile elevilor, s-au aplicat:
bateria de teste psihologice de aptitudini și chesionare de OSP.
2.6.6. Calificare şi curriculum
La stabilirea calificărilor profesionale şcoala noastră urmăreşte corelarea calificărilor cu
nevoile reale ale pieţei muncii pe termen mediu şi lung.
Activitatea cadrelor didactice se desfăşoară pe baza planificărilor calendaristice conform
programelor şcolare , pornind de la obiectivele cadru ale disciplinelor şi obiectivele de referinţă atât
pentru orele din trunchiul comun cât şi pentru cele din CDS, care au avizul Consiliului de
Administraţie şi ISJ Valcea. Au fost promovate strategii didactice active care să ducă la o mai mare
eficienţă a actului educativ plasând elevul în centrul procesului instructiv educativ şi o abordare
multidisciplinară în măsură să asigure realizarea unor conexiuni între diferitele discipline ale ariei
curriculare.
S-au elaborat convenţii de colaborare şi protocoale între şcoala noastră şi partenerii sociali
(agenţi economici) în vederea elaborării în parteneriat a CDS-ului şi CDL-ului şi derulării instruirii
practice a elevilor în condiţii similare cu cele de pe piaţa muncii.
Curriculum-ul de dezvoltare locală este elaborat într-un cadru de parteneriat între şcoală şi
comunitatea locală.
Scopul Curriculum-ului de dezvoltare locală este:
• lărgirea domeniului ocupaţional, dar şi adâncirea competenţelor cheie alături de
competenţele personale şi cele sociale: comunicarea, lucrul în echipă, gândirea critică,
asumarea responsabilităţilor, creativitatea şi spiritul antreprenorial;
• dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor de dezvoltare a unei afaceri proprii pornind de la
formarea profesională într-o calificare;
• promovarea unor valori democratice în curriculum care să le permită viitorilor absolvenţi
să devină cetăţeni responsabili ai unei societăţi deschise.
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CURRICULUM UTILIZAT PENTRU NIVELURILE / SPECIALIZĂRILE /
CALIFICĂRILE PROFESIONALE EXISTENTE ÎN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

AN ȘCOLAR 2017-2018

Forma
de
învățământ

Nivel studii

ZI

PRIMAR

ZI

GIMNAZIAL

ZI

Clasa/SpecialiPlanul cadru
zarea/
Ordin nr./data
Calificare
profesională
Pregătitoare
OMEN
3371/12.03.2013
I
OMEN
3371/12.03.2013
II
OMEN
3371/12.03.2013
III
OMEN
3371/12.03.2013
IV
OMEC
5198/01.11.2004
V
OMEC
3590/05.04.2016
VI

OMEC
3638/11.04.2001

VII

OMEC
3638/11.04.2001

VIII

OMEC
3638/11.04.2001

LICEAL
IX/Turism și
FILIERA
alimentație
TEHNOLOGICĂ publică

OMECI
3411/16.03.2009

XI/Tehnician
în turism

OMECI
3412/16.03.2009
Anexa 4

XII/Tehnician

OMECI

Planul de
învățământ
Ordin nr. /data

Programa
școlară
Ordin nr./data

-

OMEN
3418/19.03.2013
OMEN
3418/19.03.2013
OMEN
3418/19.03.2013
OMEN
5003/02.12.2014
OMEN
5003/02.12.2014
OMEN
3393/28.02.
2017
OMECI
5097/09.09.2009
OMEC
5286/09.10.2006
OMECI
5097/09.09.2009
OMEC
5286/09.10.2006
OMECI
5097/09.09.2009
OMEC
5286/09.10.2006
OMECTS
OMECTS
4457/05.07.2016 4457/05.07.2016
Anexa 1- cultura OMEN nr.
de specialitate și 3941/18.05.2017
pregătire
pt. CDL
practică
OMECTS nr.
săptămânală
3458/09.03.2004
și CDL
OMECI
OMEC
3423/18.03.2009 3172/30.01.2006
Anexa 1 și 3
OMEC
5287/09.10.2006
OMEC
3488/23.03.2006
OMEC
3252/13.02.2006
OMECI
OMEC
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în turism

3412/16.03.2009

3423/18.03.2009- 3172/30.01.2006
Anexa 2 și u
OMEC
5287/09.10.2006
OMEC
3488/23.03.2006

Anexa 4

ȘCOALA POSTLICEALĂ
Forma de
învățământ

Domeniul

Anul/ Calificare
profesională

ZI

Sănătate și
asistență
pedagogică

ZI

Sănătate și
asistență
pedagogică

I-asistent medical
balneofiziokinetote
rapie și recuperare
– nivel 5
II-asistent medical
balneofiziokinetote
rapie și recuperare
– nivel 5

Planul
cadru
Ordin
nr./dat
a
-

-

Planul de
învățământ
Ordin nr. /data

Programa
școlară
Ordin nr./data

OMEC
OMEC
4760/26.07.2006 4760/26.07.2006

OMEC
OMEC
4760/26.07.2006 4760/26.07.2006

1. OMEN nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru
învățământul primar și a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învățământ
pentru învățământul primar.
2. OMEN nr. 5003/02.12.2014 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul
primar, clasele a III-a și a IV-a.
3. OMEN nr. 3418/19.03.2013 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul
primar, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a IV-a.
4. OMEC nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului-cadru de învățământ pentru
clasele I-VIII.
5. OMEC nr. 3590.05.04 2016 privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul
gimnazial
6. OMECI nr. 5097/09.09.2009 privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de
studiu din învățământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial.
7. OMEN nr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor școlare pentru învățământul
gimnazial( pentru clasa a V-a în anul școlar 2017-2018).
8. OMENCS nr.4457/05.07.2016 privind planurile de învățământ și programele școlare pentru
cultura de specialitate și pregătire practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii,
precum și pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL- clasa a
IX-a.
9. OMEN nr. 3914/ 18.05.2017 – Repere metodologice privind proiectarea curriculumului în
dezvoltare locală pentru clasele a IX-a și a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică și
învățământul profesional.
10. OMECTS nr. 3458/09.03.2004 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa a IX de
liceu.
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11. OMECI nr. 3421/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor- cadru de învățământ pentru
clasele a XI-a și a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică-anexa 4.
12. OMECI nr. 3423/18.03.2009 privind aprobarea planurilor de învățământ pentru cultura de
specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii
pentru clasa a XI-a și a XIII-a, ruta directă de calificare, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică, cursuri de zi – anexa 1 și anexa 2.
13. OMEC 3172/30.01.2006 referitor la aprobarea planurilor de învățământ și a programelor
școlare pentru cultura de specialitate, aferentă ariei curriculare Tehnologii, pentru ruta directă
de calificare - la clasele a XI-a și a XII-a învățământ de zi, ciclul superior al liceului, filiera
tehnologică.
14. OMEC nr. 4760/26.07.2006 privind aprobarea standardelor de pregătire profesională și a
curriculumului pentru unele calificări profesionale pentru învățământul postliceal
Anexa 3 la OMEC nr. 4760/26.07.2006 curriculum școală postliceală.
15. OMEC nr. 4598/31.08.2004 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa a
X-a de liceu și a programelor școlare de religie pentru clasa a X-a de liceu și de
la școala de arte și meserii.
16. OMEC nr. 5287/09.10.2006 privind aprobarea programei școlare pentru aria curriculară
consiliere și orientare, clasele a IX-a - a XII-a.
17. OMEC nr. 5286/09.10.2006 privind aprobarea programei școlare pentru aria curriculară
consiliere și orientare, clasele a V-a - a VIII-a.
18. OMEC nr. 3488/23.03.2006 privind aprobarea programelor școlare pentru ciclul superior al
liceului, filiera tehnologică, la: Limba engleză (L1, L2), Limba franceză (L1, L2), Limba
germană (L1, L2), Limba italiană (L1, L2), Limba rusă (L1, L2), Limba spaniolă (L1, L2);
Tehnologia informației și a comunicațiilor; Orientare și consiliere vocațională.
19. OMEC nr. 3252/13.02.2006 privind aprobarea programelor școlare pentru clasa a XI-a
filiera tehnologică .
20. OMECnr. 4760/27.06.2006- Anexa 3 curriculum școală postliceală.

OFERTA CURRICULARĂ
AN ȘCOLAR 2017-2018
Nr.
crt.

Denumirea opționalului

1.

”Literatura, leagănul copilăriei!”- CDS

2.

”Micul pictor”- CDS

3.

5.

Teatru cu personaje de...povesteopțional integrat
Să scriem corect în limba românăCDS
Literatură, teatru, film- CDS

6.

Arta cuvântului - CDS

7.

Tipologia structurilor de primire

4.

Grupa/Clasa

Nr.
ore/săpt.

Profesor/
învătator

Mijlocie

1

Drăgulescu Maria

Combinată
Gătejești
V

1
1

Chipurici D.
Mihaela Iuliana
Preda Ioana

VI

1

Drăghici Ion

VII

1

Drăghici Ion

VIII

1

Drăghici Ion

IX

3 săpt.-90
ore

Munteanu
Daniela
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2.6.7. Dezvoltarea personală şi formarea continuă a corpului profesoral.
Resurse fizice şi umane
Dezvoltarea personală și formarea continuă a corpului profesoral are în vedere:
• conştientizarea cadrelor didactice despre importanţa formării continue şi a obţinerii
gradelor didactice;
• mediatizarea cursurilor de formare organizate de către Casa Corpului Didactic Vâlcea sau
alte instituţii de învăţământ superior;
• crearea oportunităţilor de participare a corpului profesoral la programele de formare
interne şi internaţionale;
Instituţia dispune de resurse umane calificate în proporţie de 96,15 % şi cu experienţă în
domeniul educaţiei. În anul şcolar curent funcţionează în unitate:
Personal didactic angajat în anul scolar 2017- 2018
Total
26

Preşcolar
4

Primar
5

Gimnazial
9

Liceal
8

- cadre didactice titulare în unitate

15

3

3

5

4

- cadre didactice detasate

3

0

1

2

0

- cadre did. suplinitoare calificate

7

1

1

2

3

- cadre did. suplinitoare necalificate

1

-

-

-

1

Total cadre didactice:

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

Personal didactic

cu doctorat

gradul I

gradul II

cu definitivat

fără definitivat

necalificat

1 și cu Gr. I

11

5

6

3

1

Distribuţia pe grupe de vechime:
Vechime
- în
învăţământ

tant

1-2
ani

3-5
ani

6 - 10
ani

11 - 15
ani

16 - 20
ani

21 - 25
ani

26 - 30
ani

peste 30
ani

1

2

1

3

8

3

1

1

6

Debu-

În școală mai funcționează: personal didactic asociat (9), personal didactic auxiliar (3) şi
personal nedidactic (6).
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2.6.8. Planul de şcolarizare 2017 - 2018
Respectând priorităţile din Planul Local de Acţiuni pentru Dezvoltarea Învăţământului Tehnic
şi Profesional, cererea pe piaţa forţei de muncă, tradiţia şcolii, opţiunile elevilor, dotarea tehnicomaterială, resursele umane existente, în anul şcolar 2017 – 2018 funcționăm cu următoarele clase,
grupate pe nivele de calificare.
ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR
Profil

An de studiu
Cls. Pregătitoare
I
II
III

Nr. clase
1
1
1

IV

1

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Profil

An de studiu
V
VI
VII

Nr. clase
1
1
1

VIII

1

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – Nivel 4 de calificare
Filiera

Profil

Tehnologică

Servicii

Specializare

An de
studiu
IX
X
XI
XII

Turism si alimentatie publica
Tehnician in turism

Nr.
clase
1
0
1
1

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:
ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE NIVEL 5
Forma de
învăţământ
ZI
ZI

I

Număr
clase
1

Număr
locuri
35

II

1

24

An
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2.6.9. Colaborări şi parteneriate
• cu părinţii
Unitatea noastră şcolară a urmărit atragerea părinţilor în activităţile de identificare a
metodelor de reducere a absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea performanţei şcolare.
• cu agenţii economici
Învăţământul preuniversitar asigurând necesarul forţei de muncă pentru agenţii economici,
derularea unui parteneriat cooperant necesită o mai mare implicare a agenţilor economici dar şi a
unităţii şcolare prin intensificarea legăturilor deja stabilite şi fundamentarea lor pe aceste principii.
Unitatea şcolară a încheiat convenţii de colaborare: SC Baile Govora SA, SC SIND
Balneoturism SRL și SC Amal Toour SRL S.C. Beroma SA, SC. Carusel SRL, SC Olănești Riviera
SA, PFA Ciotea C. Constantin.
Harta partenerilor sociali - agenţi economici cu care unitatea de învăţământ a încheiat
convenţii de colaborare pentru desfăşurarea instruirii practice pe module şi a instruirii practice
comasate, în anul şcolar 2017-2018 este prezentată în figura urmatoare:

Inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii, promoţia 2017 (vezi anexa 10.8)
Şcoala deţine date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor de liceu. Asa cum
rezultă din anexă mulți absolvenţilor de liceu ai seriei anterioare continuă studiile în diferite instituţii
de învăţământ superior, ceilalți s-au angajat sau sunt în evidenţa AJOFM. De asemenea unii au plecat
în străinătate pentru a-și găsi un loc de muncă.
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PARTEA A 3-A - ANALIZA SWOT

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

3.1. Analiza SWOT - CURRICULUM
S (puncte tari )
Existenţa curriculei, a standardelor
ocupationale;
•
Existenţa programelor şcolare;
•
Existenţa documentelor legislative
Conexiune la Internet;
•
Peste 13.000 de volume în bibliotecă ;
Activităţi extracurriculare
diversificate: ansambluri sportive
•
(fotbal, tenis de masă, șah, proiecte
educaţionale);
•
Practica efectuată la agenţii
economici de pe raza orașului;
Gradul de securizare al şcolii;
•
Rezultate bune la concursuri
sportive şi extracurriculare ;
Receptivitatea şi transparenţa
•
managerului;
Management echilibrat;
•
Profesori bine pregătiţi, apreciaţi în
•
comunitate;
•
Atmosferă destinsă, de încredere
reciprocă;
Comunicare,deschidere pentru elevi și
părinți;
Existenţa unui cod nescris a unui
sistem de valori acceptat de elevi şi de
profesori;
Profilul claselor în concordanţă cu
cerinţele de pe piaţa muncii locale;
Proiecte diverse în care elevii şi
profesorii se pot remarca.
O (oportunităţi)
Interesul agenţilor economici în
privinţa angajării absolvenţilor cu
calificarea de nivel 4și a
absolvenților învățământului
postliceal, specializare asistenți
medicali BFKT.
Sunt solicitări din partea agenţilor
economici pentru pregătirea în

ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ
W (puncte slabe )
Nu toţi profesorii reuşesc să ţină pasul
cu schimbările din curriculum;
Restricții ce țin de timpul limitat și
lacune informaționale în legislație;
Lipsa abilităţii de informare şi
documentare la elevi dar şi la unii
profesori;
Disponibilitate scăzută a unor cadre
didactice de a lucra în echipă;
Insuficientă susţinere din partea
anumitor catedre a activităţilor
extracurriculare;
Număr mic de activităţi organizate de
diriginţi pentru dezvoltarea reală a
sensibilităţii elevilor;
Viziune individualistă asupra
procesului instructiv-educativ;
Site-ul liceului;
Dotarea incompletă a laboratoarelor;
Număr mic de profesori utilizează
softuri şi platforme educaţionale.

T(ameninţări)
•
•
•

Populația școlară în scădere
dramatică;
Cantitatea de informaţii este foarte
mare şi există posibilitatea scăpării
unor informaţii utile;
Concurenţa şcolilor care au clase cu
acelaşi profil și specializare atțt în
învățământul liceal cât și în cel
postliceal;
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•

domeniul turismului, cu posibilitatea
de angajare a acestora.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Riscul de nerealizare a planului de
şcolarizare integral;
Riscul de dispariţie a unor clase din
cauza efectivelor mici de elevi,
ceea ce va conduce la învățământ
simultan.

3.2. Analiza SWOT - RESURSE UMANE
S (puncte tari )
W (puncte slabe )
Cadre didactice calificate; ocuparea
în proporţie de 96% a catedrelor din
• Elevi cu pregatire medie și slabă;
şcoală cu cadre didactice calificate;
• Mulți elevi provin din familii cu grad de
Un numar mare de cadre didactice
educaţie redus;
absolvente ale cursurilor de
• Mulţi elevi provin din familii
perfectionare;
monoparentale,dezorganizate sau au
Cadre didactice formate în iniţiere
părinţii plecaţi la muncă în străinătate;
IT şi AEL , ECDL;
• Rezultate și participări slabe ale elevilor la
4 profesori formaţi îm management
olimpiadele școlareȘ
şi comunicare;
• Risc mare de abandon şcolar;
Cadre didactice care au absolvit
• Lipsa de stabilitate a personalului didactic,
cursul Consiliere şi orientare
(condiție necesară pentru asigurarea
şcolară, PROFICS;
continuitaților în special la clasele
5 cadre didactice absolvenţi de
terminale și la disciplinele de bacalaureat);
masterate, etc.;
• Nu toate cadre didactice aplică cunoștințe
Elevi fără probleme majore de
de operare PC la elaborarea materialelor
didactice;
disciplina;
Număr mare de titulari.
• Dezechilibru exigenţă – indulgenţă la unele
cadre didactice;
• Inerţia cadrelor didactice privind
promovarea unei noi relaţii de parteneriat
între profesori şi elevi;
• Lipsa de motivaţie a profesorilor, mai ales
a celor tineri datorită unor salarii
neatractive;
• Formalism în desfăşurarea unor activități;
• Slaba implicare a familiei în viața școlii și
a comunității;
• Posturi blocate (bibliotecar):
O(oportunităţi)
T(ameninţări)
Posibilităţi de formare continuă a
cadrelor didactice(cursuri
acreditate, cursuri autorizate) prin
CCD şi alte instituţii;
Posibilităţi de formare a cadrelor
didactice prin cursuri de consiliere
şi orientare vocaţională, pentru
aplicarea metodelor de învăţare
centrată pe elev;

•
•
•

Lipsa de interes a părinților în raport cu
educatia și, în particular, în raport cu
evolutia propriilor copii;
Carente atitudinale, comportamentale
ale parintilor;
Probleme severe cu care se confruntă
unele familii, inclusiv marginalizarea /
automarginalizarea unor familii
defavorizate;
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•
•

•

•

Posibillitatea de dezvoltare a
competenţelor generale prin
utilizarea tehnologiilor moderne;
Posibilitatea de a încheia contracte
cu agenţii economici pentru
susţinerea elevilor merituoşi prin
burse de studiu;
Existenţa unor solicitări din partea
agenţilor economici pentru
pregătirea în meseriile din oferta
şcolii, cu posibilitatea de angajare
ulterioară.

•
•

Amploarea fenomenului de migraţie a
părinţilor;
Absența educației pentru colaborare;
Particularitățile situației socialeconomice ale familiilor.

3.3. Analiza SWOT - RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S ( puncte tari )
Finanțare de la bugetul local și cel de
stat;
Practicarea unui învățământ modern
în cabinete, laboratoare specializate;
1 laborator informatică dotat cu 25
de calculatoare legate în rețea, un
server și o imprimantă, precum și cu
soft educational - programul AEL
(cu conectare la Internet);
2 laboratoare (fizică-chimie,biologie)
dotate prin programul de dotare al
MEdCT;
Sală de demonstrații pentru
învățământul postliceal;
Bibliotecă cu depozit de carte
2 microbuze scolare
1 sală de sport și 2 terenuri de sport
în aer liber;
2 faxuri
7 imprimante și 2 copiatoare;
4 videoproiectoare, etc.
14 laptori;
6 calculatoare-birouri;
1 echipament multimedia-cabinet
limbi moderne.
O(oportunităţi)
•
•
•

Posibilitatea de a obţine fonduri
UE (fonduri structurale ) prin
relizare de proiecte;
Derularea proiectului ROSE;
Posibilitatea derulării unor

•
•

•

W ( puncte slabe )
Puţini profesori pregătiţi pentru realizare
de proiecte;
Situaţia materială precară a familiilor din
care provin elevii), deci contribuţia lor
financiară prin sponsorizări este
nesemnificativă;
Postul de bibliotecar blocat (preluat parţial
de profesorul de română) şi evidenţa
neinformatizată.

T(ameninţări)
•
•
•

Insuficienţa fondurilor alocate de Consiliul
local pentru reparaţii curente şi capitale
(interioare şi exterioare);
Legislaţie financiară restrictivă;
Insuficienţa sumelor alocate prin programe
sociale care să permită elevilor finalizarea
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•
•

parteneriate cu agenţi economici
având ca obiect completarea
dotării cu unele materiale, etc.
Posibilitatea obţinerii unor
sponsorizări de la alte instituţii;
Contributii ale unor părinți,
inclusiv prin atragerea de
sponsori, pentru achizitionarea
de mijloace de învățământ.

studiilor (burse, ajutoare sociale, etc.).

3.4. Analiza SWOT - RELAŢII CU COMUNITATEA / RELAŢII DE
PARTENERIAT

•

•

•
•

•
•

S ( puncte tari )
Stabilirea unor relatii eficiente,stabile
și durabile cu autoritățile locale
(Primarie, Consiliul Local, Poliție,
Jandarmerie);
Colaborarea școlii cu instituții de
învățîmant superior de profil pentru
stimularea continuarii studiilor de
catre absolvenșii de liceu și în
vederea cresterii performanțelor
școlare;
Existenţa unui parteneriat solid cu
agenţii economici de pe raza
orașului;
Dezvoltarea unor parteneriate cu
Direcţia de Sănătate Publică, cu
Direcţia pentru protecţia Copilului,
cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului, cu Centrul Judeţean
Antidrog, Fundaţia World Vision;
Existenţa unui Consiliu al Elevilor
ales în mod democratic,
Existenţa Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor;

•
•
•

O(oportunităţi)
•
•

Sprijin din partea comunităţii locale
(primărie, biserică, poliţie);
Disponibilitatea agenţilor economici
de a realiza parteneriate.

W ( puncte slabe )
Inexistenţa unui parteneriat cu Agenţia de
asistenţă psihopedagogică Vâlcea;
Sprijin slab din partea AJOFM Vâlcea;
Colaborarea slabă cu părinţii.

T(ameninţări)
•

Legislaţie financiară restrictivă.
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PARTEA A 4-A - ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
4.1. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE CARE NECESITĂ
DEZVOLTARE, ȚINTE, OPŢIUNI, OBIECTIVE
Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „Uniunea Europeană să devină cea mai
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, capabilă de creştere
economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”.
In acest context, formarea iniţială are ca obiectiv prioritar dobândirea de competenţe care să
permită absolvenţilor o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv este necesară eliminarea următoarelor probleme care s-au
identificat la nivelul unităţii noastre de învăţământ:
I.
• neconcordanţă între planurile de şcolarizare şi cererea pieţei forţei de muncă ;
• populaţia şcolară este în scădere;
• rata abandonului şcolar este în creştere;
• număr relativ mic de elevi din mediul urban cuprinşi în ÎPT;
• metode de predare învăţare neadaptate nevoilor elevilor ;
• necesitatea dezvoltării competenţelor şi abilităţilor în domeniul tehnologiei informaţiei şi
comunicaţiei pentru cadrele didactice;
• educaţia antreprenorială a profesorilor şi elevilor este deficitară;
• număr insuficient de cadre didactice specializate în orientarea şi consilierea profesională
pentru sistemul TVET
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate – ADAPTABILITATEA SI
CORELAREA OFERTEI EDUCATIONALE LA CERINTELE PIETEI MUNCII (prioritatea
1) având ca obiective adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la tendinţele actuale de dezvoltare
economică şi formarea continuă a întregului personal din cadrul şcolii pentru pregătirea elevilor în
concordanţă cu abilităţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii.
II.
•
•
•
•
•
•

insuficienta implicare a agenţilor economici în procesul de instruire practică;
dezinteresul angajatorilor de a investi în formarea profesională;
insuficienta implicare a partenerilor sociali în îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii;
abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund locurilor de
muncă prezente şi viitoare;
accentul este pus pe cunoştinţe şi nu pe abilităţi;
insuficienta cunoaştere a condiţiilor necesare ocupării unui loc de muncă.

În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate - Dezvoltarea parteneriatului
social în vederea creşterii gradului de absorbţie a absolvenţilor (prioritatea 2) având ca obiective
crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi unitatea şcolară şi adaptarea curriculum-ului în
dezvoltare locală în concordanţă cu abilităţile specifice şi competenţele necesare unei economii
bazate pe cunoaştere.
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III.
• dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată noilor cerinţe;
• nu există o bibliotecă virtuală;
• rata abandonului şcolar ridicată;
• gradul redus de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;
• rata şomajului în judeţul Valcea peste media naţională;
• elevii cu nevoi speciale de educaţie nu sunt incluşi în procesul de formare continua;
• centrarea în măsură insuficientă a activităţii didactice pe elevi;
• procent ridicat de mediocritate; număr mare de elevi ce înregistrează insuccese şcolare;
• neconcordanţă între formarea iniţială a forţei de muncă şi cererea pieţei forţei de
muncă .
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate - Asigurarea de condiţii egale de
acces la programele de învăţare şi sprijin pentru toţi elevii şi adulţii– ( prioritatea 3 ) având ca
obiective modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în vederea asigurării nivelului de
competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii, cuprinderea elevilor cu CES în colective omogene;
reducerea abandonului şcolar, includerea adulţilor în procesul de formare continuă şi de reconversie
profesională şi implementarea învăţământului la distanţă.
IV.
• abilităţile specifice şi competenţele generale ale absolvenţilor nu corespund în totalitate
cerinţelor, determinând un grad redus de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;
• rata abandonului şcolar ridicată;
• necesitatea includerii elevilor cu nevoi speciale de educaţie în procesul de formare
continuă;
• centrarea în măsură insuficientă a activităţii didactice pe elevi;
• procent ridicat de mediocritate şi elevi care înregistreaza insuccese şcolare;
• elevii şi părinţii nu conştientizează rolul major al educaţiei, al formării profesionale, nu-şi
cunosc capacităţile şi nu pot reacţiona la provocările sociale;
• neimplicarea părinţilor în viaţa şcolii datorită lipsei de informare.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate – Asigurarea calităţii în educaţie
(prioritatea 4) având ca obiectiv creşterea calităţii serviciilor oferite de unitatea şcolară in vederea
satisfacerii cerinţelor sociale şi facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere
V.
• proiectele derulate de unitate nu au vizat domeniul formării prin învăţământ tehnic şi
profesional ;
• aderarea României la UE necesită abordarea procesului educaţional din alte perspective;
• nu toate cadrele didactice cunosc particulatităţile sistemelor educaţionale din alte tări UE.
În baza problemelor identificate s-a stabilit ca prioritate –
Sprijinirea iniţiativelor
transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ
tehnic şi profesional (prioritatea 5) având ca obiectiv valorificarea şi diseminarea exemplelor de
bună practică la nivel european; derularea de parteneriate internaţionale.
Priorităţile identificate au ca obiectiv principal creşterea calităţii şi eficienţei sistemului
educaţional şi adaptarea acestuia la schimbările rapide ale societăţii româneşti.
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Ele sunt desprinse din raportul de autoevaluare a activitătii desfăsurate în unitatea scolară,
fiind stabilite planuri de îmbunătăţire. Acestea sunt stabilite la nivelul fiecărei catedre şi sector de
activitate, având la bază principiile calităţii 01-07.
Concluzionând, priorităţile, obiectivele şi ţintele strategice stabilite la nivelul unităţii
şcolare până la nivelul anului 2022, sunt:
Prioritatea/ Ţintă strategică 1 – ADAPTABILITATEA ȘI CORELAREA OFERTEI
EDUCAȚIONALE LA CERINTELE PIEȚEI MUNCII
Opţiune / Obiectiv :
• Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la tendinţele actuale de dezvoltare economică
• Cresterea ponderii calificarior în sectoarele prioritare transformând rețeaua școlară într-o
structură flexibilă, deschisă în permanenta spre cerințe
Ţinte :
• Adaptarea ofertei educaționale la specificul pieșei muncii
• Realizarea planului de scolarizare.
• Stabilirea şi prezentarea ofertei educaţionale a şcolii conform structurii nevoilor de calificare
identificate şi a tendinţelor stabilte în PRAI şi PLAI, astfel încât oferta agenţilor economici pentru
calificările oferite de unitatea şcolară să crească cu 25%
• Reducerea abandonului şcolar până la 2%;
• Creşterea numărului de clase din nivelul 4 și 5 de calificare pentru domeniile prioritare cu 100%;
• Creşterea cu 20% a gradului de cuprindere a elevilor din mediul urban în învăţământul tehnologic
din şcoala noastră;
• Diversificarea metodelor de orientare şi consiliere profesională astfel încât numărul elevilor
cuprinşi în nivelul 4 de calificare să crească cu 25%.
Etape realizare:
2017 – 2019: oferta agenţilor economici pentru calificarea oferită de unitatea şcolară
să crească cu 25% faţă de 2016
Implementarea platformei de e-learning
Perfecţionarea cadrelor didactice – 20% din efectiv, pe teme legate de orientare școlară
2017 – 2022: oferta agenţilor economici pentru calificarea oferita de unitatea şcolară
să crească cu 25% faţă de 2017
Opţiune / Obiectiv :
• Formarea continuă a cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor în concordanţă cu
abilităţile şi competenţele cerute pe piaţa muncii
• Formarea managerilor pentru descentralizare
• Formarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic
Ţinte :
• 90% din cadrele didactice pregătite prin sisteme de formare continuă;
• Pregătirea unui specialist în orientare şi consiliere profesională la nivelul unităţii de
învăţământ.
Etape realizare:
Anual un procent de minim 20% cadre didactice formate prin diverse forme de perfecţionare
2017 – 2019 – cursuri de, perfecţionare în mamagement pentru responsabilii de comisii metodice
2019 – 2022 – continuarea studiilor de perfecţionare pentru personalul didactic,auxiliar și nedidactic
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Opţiune / Obiectiv :
• Planificarea continuă a ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii

Ţinte :
• Realizarea şi actualizarea continuă la nivelul şcolii a unei baze de date care să cuprindă date
referitoare la piaţa muncii pentru realizarea planificării şi revizuirii ofertei educaţionale pentru
domeniile în care unitatea şcolară poate oferi calificare ( pe baza colaborării cu AJOFM, CCI,
ISJ, agenţi economici).
• Grup de lucru pentru armonizarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieţei muncii.
Etape realizare:
2017 – 2018 - constituirea bazei de date si a grupului de lucru
2018 – 2022 – actualizarea continuă a bazei de date; realizarea unei reţele de colaborare în acest
domeniu
Anual oferta educaţională a şcolii şi PAS –ul, în speţă planurile operaţionale vor fi revizuite în funcţie
de solicitările agenţilor economici, a părinţilor şi elevilor, a necesităţilor locale şi regionale
Prioritatea/ Ţintă strategică 2 : Dezvoltarea parteneriatului social în vederea creşterii
gradului de absorbţie a absolvenţilor
Opţiune / Obiectiv :
• Crearea unui parteneriat eficient între angajatori şi unitatea şcolară
Ţinte :
• Încheierea de acorduri de parteneriat între unitatea şcolară , agenţii economici din Baile
Govora și agenții de turism din Rm.Vâlcea, pentru calificarea oferita de unitatea şcolară
• Perfecţionarea mecanismelor de dezvoltare a parteneriatelor astfel încât agenţii economici să
asigure un procent de 5% din finanțarea şcolii
Etape realizare:
2017 – 2018: menţinerea acordurilor de parteneriat cu agenţii economici tradiţionali și încheierea
altor parteneriate cu agenții de turism
2018 – 2022: finanţare din partea agenţilor economici pentru funcţionarea unităţii şcolare
diversificarea parteneriatelor; negocierea unor condiţii favorabile şcolii prin desfăşurarea instruirii
practice la operatorii de turism și în bazele lor de tratament
Opţiune / Obiectiv: Adaptarea curriculum-ului în dezvoltare locală în concordanţă cu abilităţile
şi competenţele necesare unei economii bazate pe cunoaştere
Ţinte :
• Calificările oferite corespund cerinţelor pieţei muncii în proporţie de 80%
Etape realizare:
2017 – 2018 –Elaborarea CDS şi CDL în concordanţă cu solicitările agenţilor economici
2018- 2022 – Compatibilizarea integrală a planului de şcolarizare cu solicitările pieței muncii
Elaborarea CDS şi CDL în concordanţă cu competenţele solicitate pe piaţa muncii regionale
Prioritatea/ Ţintă strategică 3 : Asigurarea de condiţii egale de acces la programele de învăţare
şi sprijin pentru toţi elevii şi adulţii
Opţiune / Obiectiv :
• Modernizarea şi dotarea spaţiilor de învăţământ în vederea asigurării nivelului de
competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii.
Ţinte :
• Amenajarea laboratoarelor de specialitate și a sălii de demonstrație, prin dotarea cu echipamente a
unităţii de învăţământ prin diverse programe şi proiecte
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• Achiziţionarea de echipamente, IT şi birotică
• Efectuare de reparaţii curente a spaţiilor de învăţământ şi spaţiilor auxiliare.
Etape realizare:
2017 – 2018 – dotarea laboratoarelor de specialitate și a sălii de demonstrație
2018 – 2022 – achiziţionarea de noi echipamente IT şi birotică
Opţiune / Obiectiv : Cuprinderea elevilor cu CES în colective omogene; reducerea abandonului
şcolar
Ţinte :
• Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnic integraţi socio – profesional ( 85%
rata de cuprindere)
• Scăderea ratei abandonului şcolar sub 5%
• Includerea elevilor cu nevoi speciale de educaţie în colectivul de elevi
Măsurat prin :
• Scăderea ratei abandonului şcolar sub 5%
• Creşterea gradului de absorbţie a absolvenţilor cu 20%
• Număr de elevi cu nevoi speciale incluşi în colectiv
Opţiune / Obiectiv : Includerea adulţilor în procesul de formare continuă şi de reconversie
profesională
Ţinte :
• Implementarea platformei de e-learning pentru domeniul servicii
Etape realizare:
2017-2022 : adaptarea ofertei de calificare a şcolii pentru învăţarea continuă în funcţie de solicitările
regionale
Prioritatea/ Ţintă strategică 4: Asigurarea calităţii în educaţie
Opţiune / Obiectiv :Calitatea serviciilor oferite de către unitatea şcolară să satisfacă cerinţele
sociale
Ţinte :
• Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnologic și postliceal integraţi socio –
profesional ( 80% rata de cuprindere)
• Scăderea ratei abandonului şcolar până la 5%
• Creşterea calităţii actului de predare – învăţare – evaluare reliefat în procente de promovare de
80% la examenele finale
• Includerea elevilor cu nevoi speciale de educaţie în colectivul de elevi
Etape realizare:
2017-2019 - implementarea integrală a sistemului de management al calităţii
2017 – 2019 - centrarea demersului didactic pe nevoile elevilor pentru toate disciplinele de studiu
2017 – 2022- consilierul educativ să devină prezență activă şi continuă în colectivitate
2017 – 2022 – scăderea continuă a ratei abandonului şcolar
2017 – 2022 – certificarea unităţii şcolare pentru implementarea standardelor de calitate
Opţiune / Obiectiv : Facilitarea accesului la servicii de orientare şi consiliere pentru elevi şi
părinţi
Ţinte :
• Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnologic și postliceal integraţi socio –
profesional ( 80% rata de cuprindere)
• Scăderea ratei abandonului şcolar până la 5%
• Creşterea numărului de părinţi care se implică activ în viaţa şcolii
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Etape realizare:
2017 – 2019- centrarea demersului didactic pe nevoile elevilor pentru toate disciplinele de studiu
2017 – 2019 - consilierul școlii să devină prezență activă şi continuă în colectivitate
2017 – 2022 – scăderea continuă a ratei abandonului şcolar
2019 - 2022 – părinţii contribuie la finanţarea şcolii cu 25% din cheltuielile pentru activitatea
extraşcolară
Prioritatea/ Ţintă strategică 5: Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel
european în domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional
Opţiune / Obiectiv : Valorificarea şi diseminarea exemplelor de bună practică la nivel european.
Derularea de parteneriate internaţionale
Ţinte :
• Creşterea numărului absolvenţilor învăţământului tehnologic și postliceal integraţi socio –
profesional ( 80% rata de cuprindere) şi care pot să se angajeze în ţări membre UE
Etape realizare:
2017 – 2022- Derularea de proiecte cu parteneri europeni pentru formarea competenţelor cheie la
nivel european; recunoaşterea internaţională a competenţelor oferite de unitatea şcolară pentru
anumite calificări
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PARTEA A 5-A-PLANURI OPERAȚIONALE
5.1. PROGRAMUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII PE PERIOADA 2017 - 2022
Obiectivul general: Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale, în scopul
satisfacerii cerinţelor beneficiarului final : comunitatea.
Prioritatea 1: Creşterea calităţii şi eficienţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o
societate şi economie bazate pe cunoaştere;
Prioritatea 2: Îmbunătăţirea managementului de marketing;
Prioritatea 3 : Modernizarea şi dotarea şcolii în vederea desfăşurării unui proces instructiv-educativ
performant ;
Prioritatea 4 : Transfer de bune practici in imbunatatirea calitatii actului de predare-invatare;
Prioritatea 5: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii;
Prioritatea 6 : Identificarea de noi resurse în vederea obţinerii veniturilor extrabugetare;
Prioritatea 7 : Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte
strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare internaţională cu unităţile de învăţământ din Uniunea
Europeană şi corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele şi evoluţiile europene.
Prioritatea 1 : Creşterea calităţii şi eficienţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o
societate şi economie bazate pe cunoaştere.
Obiective:
Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor
Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere
Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Ţinta/ Rezultate măsurabile
• Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii
• Realizarea planului de şcolarizare
• Creşterea gradului de cuprindere a absolvenţilor pe piaţa muncii
Măsurat prin:
• Număr de clase IPT alocate domeniilor prioritare
• Număr de absolvenţi cu nivelul 4 și 5 de calificare care s-au angajat
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului:
•
•

Studierea PRAI şi PLAI şi previziunilor AJOFM ;
Consultarea CLDPS Vâlcea

• Analiza ofertei educaţionale ale unităţilor concurente în
raport cu tendinţele de dezvoltare economică a regiunii pe nivele
de calificare
• Elaborarea unei oferte unice , respectând şi tradiţia de
formare a şcolii
• Testarea directă a cerinţelor agenţilor economici

Orizont de
timp

Responsabil

Anual

Conducerea şcolii

Anual

Conducerea şcolii

Anual
Anual

Conducerea şcolii
Cond. şcolii
73

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA
Parteneri:
• ISJ
• Administraţia publică
• Agenția de Dezvoltare regională Sud Vest Oltenia
• AJOFM
• Direcţia de statistică
• Agenţii economici
Prioritatea 2 : Îmbunătăţirea managementului de marketing
Obiective : Realizarea integrală a planului de şcolarizare
Modernizarea şi democratizarea actului managerial
Ţinta /Rezultate măsurabile :
• Creşterea efectivelor de elevi
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii
Măsuri/Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
•

•

•
•
•
•
•

Orizont de
timp

Alcătuirea unui plan de acţiune, în vederea mediatizării
ofertei educaţionale a şcolii

Anual

Realizarea de materiale publicitare ( afişe, brosuri,
pliante,CD-uri ,casete video,etc.)

Anual

Formarea de echipe şi deplasarea la şcolile din
comunele limitrofe
Informarea şcolii privind graficul de desfăşurare a
şedinţelor elevilor de clasa a VIII-a din şcolile generale,
repectiv zonele limitrofe
Participarea la aceste şedinţe
Participarea la Târgul anual al ofertelor educaţionale,
organizat de ISJ și CCD Vâlcea
Organizarea actiunii ”Săptămâna porţilor deschise”

Responsabil
Conducerea
şcolii, consilierul
educativ
prof.de inform.
Conducerea
şcolii, prof. de
informatica
Cadrele didactice

Lunile
aprile,mai
Martie

Conducerea şcolii

Conf.
graficului
Conf.
graficului

Conducerea
şcolii/ delegati
Conducerea şcolii

Conducerea şcolii
Aprilie-mai Cadrele didactice

Parteneri :
• Centrul Judeţean de asistenţă psihopedagogică Vâlcea
• ISJ Vâlcea
• TV Etalon
• VTV
• TV Vâlcea 1
• Presa vâlceană
• Conducerile şcolilor generale din municipiu şi comunele limitrofe
Resurse : Fonduri extrabugetare
Prioritatea 3 : Modernizarea şi dotarea şcolii în vederea desfăşurării unui proces instructiveducativ performant
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Obiectiv : Crearea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii instructiv educative precum şi a
activităţilor conexe.
• Îmbunatățirea condițiilor oferite pentru desfășurarea tuturor activităților din
cadrul procesului de învatare-predare.
• Îmbunătăţirea dotării :
A. Şcoală :
a) Continuarea dotarii
cabinetului
de informatică
2020
cu calculatoare superioare ca și performanță.
b) Dotarea n proporție de 90% cu mijloace de învățământ
2020
prevazute de normativele de dotare minimală în vigoare
pentru fiecare disciplină sau arie curriculară din planul de
învățământ.
c) Asigurarea pentru fiecare catedră ( arie curriculară ) a cel
2020
puțin unui calculator cu performantele corespunzătoare și a unei
imprimante.
d) Dotarea cu cel puțin 2 softuri de înaltă performanțî destinate
2022
activităților din domeniul specializărilor actuale și viitoare și a
cel puțin 10 softuri educaționale.
e)Reorganizarea cabinetelor și laboratoarelor de
2019
specialitate, unde este cazul.
f)Baza materiala va avea asigurate toate condițiile igienico2018
sanitare și de protecție a muncii, conform actelor
normative în vigoare.
B. Bibliotecă :
a) deblocarea postului de bibliotecar
2019
b) informatizarea evidenţei bibliotecii
2019
c) Biblioteca școlară va fi dotata cu cel putin 500 de titluri noi
2022
de carte, adecvate nivelului nostru de învățământ si cu soft
educațional, conform normativelor în vigoare pentru evidența
fluxului de elevi.
C. Sala de sport :
a) dotarea cu echipament sportiv
Permanent
Parteneri :
• MEN
• ISJ
• Consiliul Local
• Agenţii economici
Resurse : Programe MEN, Programe Internaționale, Fonduri bugetare(Consiliul Local), Fonduri
extrabugetare, Fonduri private(agenţi economici)
Proritatea 4 : Transfer de bune practici in imbunatatirea calitatii actului de predareinvatare
Obiective :
• Dezvoltarea personală a elevilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor actului educaţional
• Îmbunătăţirea ratei de succes la examene
• Întelegerea temeinică a conceptului de învățare centrată pe elev și elaborarea de strategii
de implementare a acestuia.
• Cunoasterea planurilor cadru de învățământ, a standardelor de pregătire, a curriculelor.
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Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
•
•
•
•

Organizarea de cursuri de formare cu profesorii diriginţi,
de către formatorii naţionali, judeţeni
Identificarea aptitudinilor şi a nevoilor personale de
dezvoltare a elevilor
Monitorizarea activităţilor desfăşurate în orele de
dirigenţie şi de consiliere şi orientare vocaţională
Integrarea elevilor cu CES

Asigurarea

existenței
planurilor
de învățământ
și a programelor școlare în proporție de
100%, precum și a
auxiliarelor curriculare in proporție de 95% (manuale,
caiete de lucru, ghiduri, culegeri de probleme).
Elaborarea de curricule pentru disciplinele opționale care
vor fi aprobate de Inspectoratul Școlar al județului Vâlcea.
Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a planurilor de lecții
si materialelor de studiu in funcție de stilurile de învățare
ale elevilor.
Parcurgerea cursurilor de formare (grade didactice, cursuri
de perfecționare, dezvoltare de noi competente etc.) de
către cel puțin 75% dintre profesori .
Dobândirea de abilitați de utilizare a calculatorului in
activitatea de predare – învățare de către toți profesorii
Cadrele didactice se vor inscrie la examenele pentru
obtinerea
gradelor
didactice
in
cadrul
termenelor prevazute in metodologia in vigoare.
Personalul didactic
va participa
la toate
stagiile
de perfecționare didactica si științifică prevăzute in actele
normative in vigoare.

Orizont de
timp
Permanent
Permanent
Permanent
Permanent
Anual

Anual

Responsabil
Conducerea scolii
Consilier ed.
Consilierul ed.
Diriginţii
Directorii
Consilier educ.
Consilier ed.
Dirigintii
Diriginți
Învățători

Cond. scolii
Comisia
curriculum

de

Anual

Resp.comisii
metodice

2019

Responsabil
formare continuă

2018

Resp.
comisii
metodice
Responsabil
formare continuă

Anual

Anual

Conducerea scolii

Anual

Conducerea scolii

Personalul didactic care își va continua activitatea in cadrul
școlii de la un an școlar la altul va fi de cel puțin 90% din
total (personal didactic titular și cu norma de bazaă).
Parteneri :
• Inspectoratul Școlar Județean
• CCD Vâlcea
• Agenţia Judeţeană de asistenţă Pedagogică
• Consiliul Reprezentativ al Părinţilor
• Părinţii
Resurse : Fonduri bugetare
Prioritatea 5 : Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul pieţei muncii
Obiective : Elaborarea unui curriculum adecvat necesităţilor agenţilor economici
Facilitarea accesului absolvenţilor la locuri de muncă
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Efectuarea unei instruiri practice eficiente, potrivit tehnologiilor actuale
Facilitarea accesului elevilor la un sistem de burse.
Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
• Identificarea agenţilor economici relevanţi , pentru
domeniile prioritare
• Continuarea şi dezvoltarea parteneriatelor existente cu
agenţii economici
• Semnarea de protocoale, acorduri, convenţii, contracte
de parteneriat, între şcoală şi agenţii economici relevanţi
• Organizarea de mese rotunde, cu participarea unor
reprezentanţi ai agenţilor economici relevanţi, în vederea
identificării modalităţilor unei colaborări eficiente
• Vizite la agenţii economici

Orizont de
timp

Conducerea şcolii

Anual
Conducerea şcolii
Permanent
Anual

Conducerea şcolii
Conducerea şcolii

Ocazional

Ocazional
Organizarea unei acţiuni “Ziua porţilor deschise” ,
invitaţi
fiind reprezentanţi ai agenţilor economici
• Participarea la Târgurile de locuri de muncă

Responsabil

•

Anual
Ocazional

Cond. școlii
Cat. tehnică
Cond. școlii
Cat. inform.
Cond. școlii
Consilier ed.
Cond.şcolii

• Consultarea agenţilor economici în elaborarea CDL –
Ocazional
urilor şi a Planului de Şcolarizare
Parteneri :
• AJOFM Vâlcea
• CLDPSFP Vâlcea
• Agenţii economici
Resurse : Fonduri extrabugetare
Prioritatea 6 : Identificarea de noi resurse în vederea obţinerii veniturilor extrabugetare;
Obiective : Obţinerea de noi fonduri în vedera dezvoltării şi modernizării bazei didactico –
materiale
Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Orizont de
Responsabil
timp
Cat. tehnică
• Obţinera şi executarea de servicii în parteneriat cu agenţii
Permanent Cond. şcolii
economici
Admin.,Cont.şef,
• Închirierea unor spaţii disponibile
Permanent Cond. şcolii
Parteneri :
• AJOFM
• Agenţii economici
• ISJ.
Resurse: fonduri din autofinanţare
Prioritatea 7: Asigurarea unui nivel ridicat de accesare a fondurilor structurale prin proiecte
strategice, dezvoltarea cadrului de cooperare internaţională cu unităţile de învăţământ din
Uniunea Europeană şi corelarea sistemului de educaţie cu obiectivele şi evoluţiile europene.
Obiective : Valorificarea exemplelor de bună practică, la nivel european şi modernizarea metodelor
educaţionale
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Măsuri / Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
• Organizarea de cursuri de formare în domeniul manage mentului proiectelor pentru cadrele didactice
• Constituirea de echipe de lucru în vederea întocmirii
acestor proiecte
• Identificarea de promotori/parteneri din statele membre
ale UE, pentru participarea la programe comunitare în domeniul
educației și formării profesionale (Comenius, Erasmus, Europas,
Tineret în acțiune)
• Identificarea de şcoli similare în vederea derulării unui
parteneriat (Vizite de studiu, schimburi de experienţă)
• Organizarea de vizite de studiu, schimburi de experienţă
la şcoli similare din UE
Resurse: fonduri bugetare, europene, extrabugetare

Orizont de
timp
2017–
2022
2017 –
2022
2017 –
2022

2017 –
2022
2017 –
2022

Responsabil
Cadrele didactice
Cadrele didactice
Cadrele didactice

Cadrele didactice
Cadrele didactice
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5.2. PLAN DE PARTENERIATE ȘCOLARE

Perioada
Felul şi denumirea
activităţii/Disciplina

Etapă/Participanţi

Organizator/ loc
de desfăşurare

de
desfăşurare
- luna, anul

Responsabili

Ediția XIII

Parteneriat / Simpozion
și Concurs Național Se
plimbă toamna prin
grădini

Parteneriat / Proiectul
regional Un mediu
sănătos

Parteneriat /Simpozion

octombrie
2017noiembrie
2017

Prof. GheorghePavelescu
Camelia-director,
Petrescu Elena,
Ungureanu Silvia,
Matei Elena
Mihaela, Mecu
Maria, Cenoiu
Oana, Oprescu
Daniel,
Drăgulescu Maria,
Toader Spiridon
Margareta,
Împăratu
Lăcrămioara

Liceul Tehnologic Băile Govora și școli participante din țară

Liceul Tehnologic
Băile Govora și
Primăria Orașului
Băile Govora

Liceul Tehnologic Băile Govora si Liceul Tehnologic Mihai Eminescu
Slobozia

Liceul Tehnologic
Mihai Eminescu
Slobozia

Anul școlar
2017-2018

Prof. Gheorghe
Paveelscu Camelia

Liceul Tehnologic

octombire

Prof. Gheorghe-
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și Concurs Județean
„Sclipiri de argint”
Liceul Tehnologic Băile Govora și școli participante din județ

Băile Govora și
Primăria Orașului
Băile Govora

2017decembrie
2017

Pavelescu
Camelia-director
Mecu Maria, Flori
Carmen, Pădurețu
Emil, Petrescu
Elena,Ungureanu
Silvia,Matei
Mihaela,Fota
Nicolae Cristian,
Călinescu
Mihaela, Împăratu
Lăcrămioara,
Cenoiu Oana,
Drăgulescu Maria,
Toader Spiridon
Margareta

Concursul
interjudețean
SĂNĂTOȘI PRIN
SPORT, ediția a III-a

Parteneriat Educațional

Școala Gimnazială Sălătrucel, Liceul Tehnologic Băile Govora și școlile
participante din țară

Școala Gimnazială
Sălătrucel

Universitatea Constantin Brâncoveanu și Liceul Tehnologic Băile Govora

Universitatea
Constantin
Brâncoveanu
Pitești, Facultatea
de Management
Marketing în
Afaceri Economice

2016-2020

2017-2019

Prof. Gheorghe
Paveelscu Camelia

Gheorghe
Pavelescu
Camelia,
Ungureanu
Cristina, Popa
Ionela
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Rm. Vâlcea

Concursul National de
Creație
Literară
George Tutoveanu

Proiectul Educațional
Copiii în armonie cu
natura

Ediția X, Școlile participante din țară

Liceul Tehnologic
Băile Govora și
Școala Gimnazială
George Tutoveanu
Bârlad

Ediţia a IV-a

Liceul Tehnologic
Băile Govora și
Școala Gimnazială
Alexandru Piru
Mărgineni, jud.
Bacău

Școlile participante din țară

26.10.201731.08.2018

Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Dascălu
Paula

Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Neagu
Maria Ramona,
Herciu Maria
octombrie
2017septembrie
2018
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Concursul Județean
Sport - bucurie,
sănătate

Ediția I
Școlile participante din județ
Școala Gimnazială
Gura Văii Bujoreni

Ediția a XIV-a

Simpozion și Concurs
National
“VIS DE COPIL”

Parteneriat Concursul
Județean de
Matematică Micul
Gauss

Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Trușcă
Adriana, Voicu
Magdalena, Safta
Georgeta, Pătru
Laura

Liceul Tehnologic
Băile Govora și
Primăria Orașului
Băile Govora

octombrie
2017-iunie
2018

Liceul Tehnologic Băile Govora și școli participante din țară

Ediția XII
Școlile participante din județ

Anul școlar
2017-2018

Școala Gimnazială
Bunești

Anul școlar
2017-2018

GheorghePavelescu
Camelia, Petrescu
Elena, Ungureanu
Silvia, Matei
Elena Mihaela,
Mecu Maria,
Cenoiu Oana,
Oprescu Daniel,
Drăgulescu Maria,
Toader Spiridon
Margareta,
Împăratu
Lăcrămioara

Geornoiu Daniela,
Gheorghe
Pavelescu Camelia
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Parteneriat Sesiunea
Națională de Referate
și Comunicări
Științifice Chimia
Verde - Chimia
Durabilă

Anul școlar
2017-2018

Ediția a IV-a
Colegiul Tehnic
Alexe Marin
Slatina

Croitoru Marian,
Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Mecu
Marina

Liceul Tehnologic
Băile Govora și
Centrul de
Recuperare și
Reabilitare Govora

Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Mecu
Maria, Cenoiu
Oana, Oprescu
Daniel, Matei
Elena Mihaela

Școlile participante din țară

Parteneriat Educațional
Oamenii de lângă noi

Liceul Tehnologic Băile Govora

noiembrie
2017decembrie
2018

ediția a VI-a,

Proiect de Parteneriat
Educațional Regional
Educație pentru
Sănătate Mens Sana in
Corpore Sano

Liceul Tehnologic Băile Govora

Alte unități școlare din țară

Liceul Tehnologic
Băile Govora
Colegiul Mihai
Viteazul Bumbești
Jiu, Gorj

An școlar
2017-2018

Prof. GheorghePavelescu
Camelia-director
Mecu Maria,
Ungureanu
Cristina, Oprescu
Daniel, Albici
Mihaela, Floricel
Cristina, Matei
Mihaela, Nițoi
Simona, Drăghici
Ion, Drăghici
Elena
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Prof. GheorghePavelescu
Camelia-director

Ediția a III-a
Liceul Tehnologic
Băile Govora,
Dispensar medical
Băile Govora

Parteneriat Sănătatea
nu este totul, dar fără
sănătate totul este
nimic

An școlar
2017-2018

Dr. Floricel
Cristina

Liceul Tehnologic Băile Govora și Dispensarul medical Băile Govora

Plan local comun de
acțiune

Liceul Tehnologic Băile Govora, Primăria Orașului Băile Govora, Postul
de Jandarmi Băile Govora, Poliția Orașului Băile Govora

Liceul Tehnologic
Bile Govora

An școlar
2017-2018

Gheorghe
Pavelescu
Camelia, Primar
Mateescu Mihai,
Voicu Alexandru,
Călinescu Puiu
Dorel
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Școala va continua relațiile de parteneriat cu următoarele întreprinderi și instituții:
• SC Baile Govora SA
• SC SIND Balneoturism SRL
• SC Amal Toour SRL
• Poliția Baile Govora
• Centrul de Reabilitrare bătrâni Baile Govora
• Biblioteca orășenească Baile Govora
Pentru anii următori, școala își propune să extindă colaborarea cu societăți comerciale și
unităti de învățământ de stat și particulare din zona Vâlcea.

5.3. PLAN DE ȘCOLARIZARE 2018 – 2019
Pentru anul şcolar 2018 – 2019 ne propunem în planul de şcolarizare o clasa de liceu,
filiera tehnologică și o clasa de postliceală sanitară, specializarea BFKT, anul I.
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – Nivel 4 de calificare
Filiera
Tehnologică

Profil
Servicii

Specializare

An de
studiu
IX

Tehnician în turism

Nr. clase
1

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL
CALIFICAREA PROFESIONALĂ:
ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ȘI RECUPERARE NIVEL 5
Forma de
învăţământ
ZI

An
I

Număr
clase
1

Număr
locuri
28
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5.4. PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Acţiuni
Perfecţionare
prin obţinere
definitivat şi
grade
didactice

Rezultate
aşteptate
S-au înscris pentru
obținerea gradelor
didactice :
• Sanfranciuscus
Cristina gr.I
• Stănciulescu
Daniela gr. II
• Pavel Rodica gr.I
• Lakotos Ionut gr.I
• Andreescu
Loredana- def
• Preda Ioana-def
• Antone Floringr.II

Activităţi
metodice în
cadrul
catedrelor

26 cadre
didactice
implicate activ

Activităţi
metodice în
cadrul
comisiilor
metodice la
nivel judeţean

26 cadre
didactice
implicate activ

Termen

Persoane
responsabile

Cost

Surse de
finanţare

Responsabil
I Ş.J. Vâlcea
cu
Universităţi de
perfecţionaprofil
rea

-

Extrabugetare

Responsabili
comisii
metodice

I Ş.J. Vâlcea
CCD
Vâlcea

-

Extrabugetare

Responsabili
cercuri
pedagogi-ce

I Ş.J. Vâlcea
CCD
Vâlcea

-

Extrabugetare

Parteneri

2019
2019
2018
2018
2018
2018
2020

Lunar

Sem.

Detalii privind dezvoltarea profesională a personalului
Cadrele didactice din şcoala noastră realizează o perfecţionare permanentă în vederea
susţinerii examenelor de acordare a definitivării şi a gradelor didactice II şi I în învăţământ .
În afară de această activitate, există un interes susţinut pentru îmbunătăţirea calităţii actului
didactic, motiv pentru care un numar mare de cadre didactice au participat la activităţi de formare
la nivel judeţean şi naţional.
În urma frecventării acestor cursuri, participanţii au primit diplome sau adeverințe.
Valorificarea participării la cursul de formare continuă s-a efectuat prin:
• Diseminare în colectivul profesoral;
• Diseminare în cadrul cercurilor pedagogice pe discipline;
• Împărtăşirea experienţei în lectoratele cu părinţii;
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•
•
•
•

Desfăşurarea de activităţi de consiliere prin Consiliul Elevilor şi Comisia Diriginţilor;
Iniţierea de noi proiecte europene şi parteneriate şcolare;
Aplicarea competenţelor dobândite de profesori în procesul educaţional;
Atragerea unui număr mare de elevi în activităţi comunitare.

5.5. PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE
PROFESIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Activitate
Elaborarea ofertei
educaţionale
în concordanţă cu PRAI
şi PLAI
Stabilirea parteneriatului
cu Comitetul
reprezentativ al
părinţilor

Scop şi beneficii
Cine
Atragerea unui număr Elevii claselor
cât mai mare de elevi a VIII-a
în cadrul şcolii

Rezultate
Realizarea planului de
şcolarizare

Participarea părinţilor Colectivul de elevi
la programele
şi cadre
educaţionale ale
şcolii

Reducerea absenteismului şi
a cazurilor de abandon şcolar
Dezvoltarea bazei materiale
a şcolii

Consilierea elevilor

Identificarea
aptitudinilor
Popularizarea ofertei
pieţei muncii

Colectivul de elevi

Cunoaşterea de către
elevi a cerinţelor
viitoarelor locuri de
muncă

Clasele IX-XII

Identificarea traseului
educaţional optim
Creşterea numărului de
absolvenţi integraţi socioprofesional
Dobândirea de competenţe şi
abilităţi practice cerute de
agenţii economici

Obţinerea de
performanţe şcolare
Identificarea altor
abilităţi şi aptitudini
Informare
Consiliere

Colectivul de elevi

Informare
Consiliere

Clasele terminale

Colaborări cu AJOFM,
Camera de Comerţ şi
Industrie
Desfăşurarea instruirii
practice la agenţi
economici
Concursuri pe meserii
Olimpiade şcolare
Derularea activităţilor
extraşcolare
Tehnici de căutare a unui
loc de muncă
Organizarea de întâlniri
cu cadre didactice de la
unităţi de învătământ
universitar

Clasa a XII-a
Clasa a X-a

Colectivul de elevi
Clasele terminale

Evaluarea aptitudinilor
elevilor
Dezvoltarea personală a
elevilor
Elevii vor şti să-şi „vândă”
competenţele şi abilităţile lor
Familiarizarea cu viaţa de
student
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5.6. PLANUL OPERAȚIONAL 2020 – 2021

PRIORITĂŢI, OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ŢINTELE ŞCOLII
Planul operațional reprezintă mijloacele prin care vor fi atinse
țintele strategice, respectând obiectivele specifice ale școlii pe termen
lung.
general: Realizarea ofertei educaţionale şi dezvoltarea unei formării
profesionale de calitate în concordanţă cu priorităţile de dezvoltare durabilă a comunităţii în
condiţiile asigurării coeziunii sociale şi economice.

Obiectivul

Prioritatea 1: Creşterea calităţii şi eficienţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru o
societate şi economie bazate pe cunoaştere.
Obiectiv: Creşterea gradului de satisfacţie a cerinţelor angajaţilor.
Prioritatea 2: Asigurarea calității în educație din perspectiva realizării egalității șanselor în
educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, și îmbunătățirea rezultatelor la
examenele naționale.
Obiectiv: Centrarea demersului educaţional pe elev şi îmbunătățirea rezultatelor şcolare
curente și a performanței elevilor. PRIORIT
Prioritatea 3: Creșterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului public privat pentru o mai bună adaptare a ofertei
educaţionale la specificul muncii.
Prioritatea 4: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional.
Obiectiv: Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii.
Prioritatea 5: Îmbunătățirea infrastructurii școlii cu accent pe domeniile prioritare regionale
și locale.
Obiectiv: Adaptarea bazei materiale noului curriculum în vederea asigurării nivelului de
competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii.
Prioritatea 6: Transfer de bune practici în îmbunătățirea calității actului de predareînvățare.
Obiectiv: Dezvoltarea personală a elevilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor actului
educaţional.

TVET

a

TVET

a

şcolii

ccent
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onale și locale
PRIORITATEA 1: Creşterea calităţii şi eficienţii învăţământului în perspectiva pregătirii pentru
o societate şi economie bazate pe cunoaştere.
DOMENIUL: DEZVOLTARE, PROIECTE SI RELAŢII COMUNITARE
Obiective:
• Creşterea gradului de satisfacţie a cerinţelor angajaţilor.
• Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor.
• Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere.
• Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii.
Ţinte:
• Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii.
• Realizarea planului de şcolarizare.
Context: Număr scăzut de absolvenţi care se angajează la partenerii unităţilor de învăţământ.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie
să se întâmple?)
1. Studierea PRAI şi PLAI şi
previziunilor AJOFM.
Consultarea CLDPS Vâlcea.

Rezultate aşteptate
(măsurabile)

Orizont de
timp

Persoana/persoane
responsabile

Cunoașterea de
către toti elevii a
ofertei pieței muncii

2020-2021

Director
Responsabil CM
TehnologiiUngureanu Cristina

2. Analiza ofertei educaţionale ale
unităţilor concurente în raport cu
tendinţele de dezvoltare
economică a regiunii pe nivele de

Corelarea planului
de școlarizare cu
prioritățile și
tendințele de

2020-2021

Director
CA
Coordonator proiecte
si programe

Parteneri

Sursa de
finanţare

ISJ Vâlcea
Administraţia
publică
AJOFM Vâlcea
Direcţia de
statistică
Agenţii economici
CLDPS Vâlcea
ISJ Vâlcea
CLDPS Vâlcea
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calificare și elaborarea unei oferte dezvoltare a
respectând tradiția de formare a
economiei zonale
școlii
3.Corelarea planului de
şcolarizare cu priorităţile şi
tendinţele de dezvoltare
economică zonală – cuprinderea
în planul de școlarizare 20202021 a clasei de postliceală cu
specializarea: asistent medical
balneofiziokinetoterapie şi
recuperare - nivel 5

Realizarea planului
de şcolarizare.

educative

2020-2021

Director
CA

ISJ Vâlcea
Administraţia
publică
AJOFM Vâlcea
Agenţii economici

Prioritatea 2: Asigurarea calității în educație din perspectiva realizării egalității șanselor în

educație, a reducerii absenteismului, abandonului școlar, și îmbunătățirea rezultatelor la
examenele naționale.
DOMENIUL: RESURSE UMANE
Obiective:
• Centrarea demersului educaţional pe elev şi îmbunătățirea rezultatelor şcolare curente și a performanței elevilor.
• Reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea participării elevilor la procesul educativ.
Ţinte:
• Dobândirea abilităţilor cheie; autoevaluarea procesului de predare-învăţare, creșterea ratei de promovare a examenului de
bacalaureat cu 10%.
• Reducerea abandonului şcolar cu 20 % faţă de anul anterior; reducerea numărului mediu de absențe/elev cu 20%.
Context:
• Numărul mare de absolvenți care nu au promovat examenul de bacalauret 2019, necesită o mai atentă monitorizare a
procesului de predare – învățare – evaluare, în vederea îmbunătățirii rezultatelor.
• Absenteismul constituie una din cauzele rezultatelor slabe la învăţătură ale elevilor şi acest fenomen are la râdul său drept
cauză implicarea slabă a familiilor elevilor în viaţa lor de elevi. Migrarea în spaţiul european a părinţilor multora dintre elevi a
condus la creşterea ratei abandonului la nivelul şcolii. Printr-o consiliere psihopedagogică adecvată, unii dintre elevii care au
90

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA
această tendinţă ar putea fi determinaţi să-şi continue studiile.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate Orizont de
obiectivului: (ce anume trebuie
(măsurabile)
timp
să se întâmple?)
70 % din activităţile
1.Aplicarea metodelor active de
de predare-învăţare
Permanent
învăţare centrate pe elev
sunt adaptate
nevoilor elevilor
Realizarea unei
statistici privind
2.Evaluarea continuă a abilităţilor
rezultatele testelor
dobândite şi stabilirea unui plan
Permanent
de evaluare
de îmbunătăţire
si a Plan de acţiune
rezultat în urma ev.
3.Identificarea elevilor cu nevoi
speciale

4.Activitate de consultaţii şi
pregătire suplimentară pentru
elevi
5.Programe de recuperare
adecvate nevoilor individuale ale
elevilor

6.Evaluarea rezultatelor
activităţilor extraşcolare

Aplicarea de
chestionare
75% din elevi îşi
îmbunătăţesc situaţia
şc. prin particip. la
aceste activ.

Asistenţă
psihopedagogică,
activităţi extraşc.,
legătura cu familia
Realizarea si
aplicarea tuturor
elevilor de i
chestionar de
evaluare a gr. de

Permanent

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri:

Cadre didactice

Comisia de evaluare
a calităţii
Responsabilii de
comisii

Cadre didactice

Comisia de evaluare
a calităţii
Responsabilii de
comisii

Coordonator proiecte
si programe
educative, Cadre
didactice

Sursa de
finanţare

Diriginţii
Consilierul educativ

Permanent

Cadre didactice

Director
Resp. de comisii
Comisia de evaluare
a calităţii

Permanent

Diriginţi
Cadre didactice

Director
Comisia de evaluare
a calităţii

Permanent

Director
Cadre didactice
Coordonator proiecte
si programe
educative

Comitetul de părinţi
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satisfacţie - beficiari
7. Programe de preg. supliment.
pentru elevii claselor terminale

Creșterea ratei de
promovare a exam de
bacalaureat cu 20%

8. Acordarea de asistenţă
metodologică principalilor actori
cheie de la nivelul şcolilor (elevi,
părinţi, cadre didactice, manageri
şcolari) pentru identificarea
fenomenelor de abandon școlar și
absenteism şi a cauzelor care le
generează;

Reducerea
abandonului şcolar
cu 20 % faţă de anul
anterior
Reducerea
numărului mediu de
absențe/elev cu
20%

9. Identificarea şi monitorizarea
grupurilor vulnerabile și a elevilor
cu risc de abandon

Completarea bazei
de date cu numărul
de elevi care aparțin
grupurilor
vulnerabile (RAEI)
pentru fiecare clasă
de către diriginți și
analizarea datelor
de către CEAC

10. Implicarea activă a elevilor cu
frecvență scăzută în activitățile de Creșterea numărului
de elevi care
la nivelul școlii, curriculare și
participă cu 20%.
extracurriculare

Permanent

2020-2021

Cadre didactice

Directori
Coordonator proiecte
si programe
educative

CEAC
Resp. de comisii
Instituţii abilitate în
prevenirea şi
combatarea
fenomenelor de
abandon școlar

Părinţii

Nov. 2020

2020 - 2021

Directori
CEAC
Coordonator proiecte
si programe
educative, Diriginţii

Directori
Comisie evaluarea
calităţii

Elevii
Instituții culturale
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Prioritatea 3: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
DOMENIU: CURRICULUM
Obiective :
• Realizarea integrală a planului de şcolarizare.
• Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale.
• Dezvoltarea parteneriatului public privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul muncii.
• Înfiinţarea clasei de învățământ postliceal - nivel cinci.
• Scăderea ratei șomajului în rândul absolvenților liceului.
Ţinte :
• Creşterea efectivelor de elevi.
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii.
• Actualizarea ofertei şcolii în funcţie de cerinţele de pe piaţa de muncă locală şi din zonele învecinate.
• Creşterea numărului de absolvenţi care se angajează în primele 6 luni de la absolvirea liceului cu certificatul de competenţe.
Context: Realizarea unor anchete realizate de ANOFM/ AJOFM care să furnizeze informaţii referitoare la rata somajului absolvenţilor
din seria curentă. Acordarea de facilităţi tinerilor în vederea deschiderii propriilor firme .
Acordarea şansei de continuare a studiilor respectiv completare/diversificarea calificării pentru elevii care termină liceul cu sau
fără diploma de bacalaureat.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate Orizont de Persoana/persoane
Sursa de
obiectivului: (ce anume trebuie
Parteneri
(măsurabile)
timp
responsabile
finanţare
să se întâmple?)
1. Monitorizarea absolvenţilor în Creşterea numărului Semestrial
primul an de la obţinerea
de absolvenţi care
Director
certificatului de competenţe
se angajează în
AJOFM
Consilier educativ
profesionale
primele 6 luni de la
Societăți de turism
Dirigintele
obţinerea
claselor terminale
certificatului
2020-2021
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Creşterea numărului
Permanent -Camera
Dirigintele
- psihologul
de
de elevi care-şi Prof.
clasei
terminale
comerţ
înfiinţează firme
2020-2021
Educaţie
proprii
Profesorul de
antreprenorial
specialitate

2. Dezvoltarea
competenţelor
antreprenoriale în rândul
elevilor prin simularea de
creare a firmelor proprii
3. Introducerea în oferta şcolară
a clasei de învăţământ
postliceal

4. Acordarea şansei de

continuare a studiilor
respectiv
completare/diversificare a
calificării pentru elevii care
termina liceul cu sau fără
diplomă de Bacalaureat

Camera de comerț

ă

Creşterea numărului
elevilor care işi
continuă studiile –
elevi absolvenţi de
liceu
Creşterea
numărului elevilor
care işi continuă
studiile – elevi
absolvenţi de liceu

Decembrie
2020

Iulie-august
2021

Director
Membrii CEAC

Conducerea şcolii
Coordonator proiecte
si programe educative
Diriginți ani terminali

AJOFM
Societăți de turism

Agenți economici
ISJ Vâlcea

PRIORITATEA 4: Promovarea imaginii şcolii la nivel local, regional, naţional.
DOMENIUL: DEZVOLTARE, PROIECTE ȘI RELAŢII COMUNITARE
Obiective:
• Creşterea prestigiului şcolii în cadrul comunităţii.
• Informarea absolvenţilor învăţământului obligatoriu, a absolvenților de liceu şi a părinţilor în legătură cu oferta
educaţională a şcolii.
Ţinte:
• Stabilirea unei noi strategii în ceea ce priveşte promovarea imaginii şcolii.
• Îmbunătăţirea imaginii şcolii la nivel local, regional.
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Context: Insuficienta informare a absolvenţilor învăţământului obligatoriu în legătură cu oferta educaţională a şcolii; Insuficienta
circulaţie a informaţiei despre şcoală.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie
să se întâmple?)
1. Aplicarea unui chestionar
privind opţiunile şcolare şi
profesionale ale elevilor de clasa
a VIII-a

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Aplicarea
chestionarului
pentru un număr
minim de 40 de
elevi de clasa a VIIIa, din școală și
școlile gimnaziale
din împrejurimi ;
Corelarea planului
de şcolarizare cu
priorităţile elevilor

2.Elaborarea ofertei educaţionale
pentru anul şcolar 2020-2021 şi
în perspectivă, adecvată
contextului economic

Corelarea planului
de şcolarizare cu
priorităţile de
formare
profesională
identificate la nivel
regional şi local.

3. Realizarea de materiale
informative şi promoţionale şi
distribuirea lor în şcolile generale
din localitățile limitrofe

Distribuirea unui
număr de peste 100
materiale

Orizont de
timp

Persoana/persoane
responsabile

Parteneri

Sursa de
finanţare
Buget local

Decembrie
2020

Decembrie
2020

Februarie–
Mai 2021

Director
Membri CA

Directori
Responsabil arie
curricular tehnologii
Resposabil CEAC

Director
Membrii CEAC
Comisia de Proiecte
şi parteneriate
şcolare

Scoli generale din
localitățile limitrofe
orașului

Agenţi economici,
autorităţi locale şi
regionale,
părinţi,

Agenţi economici,
autorităţi locale ,

Extrabugetare
Sponsorizări

Extrabugetare
Sponsorizări
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promoţionale
4. Organizarea ,,Zilele porților
deschise,,

Implicarea a cel
puţin 60% din
personalul unităţii în
derularea acţiunilor
Participarea
absolvenților
claselor a VIII-a din
școlile generale din
localitățile: Bunești,
Stoenești, Pietrari,
Păușești-Otăsău,
Frâncești.

5. Reactualizarea formatului
paginii WEB a şcolii

Accesul celor
interesaţi la
informaţii despre
şcoală

6. Crearea unei baze de date a
şcolii şi reactualizarea ei
permanentă

Încărcarea bazei de
date în fiecare
săptămână

Aprilie –
Mai 2021

Diriginţii
Responsabil arie
curriculară tehnologii
Coordonator proiecte
si programe
educative

Conducerile şcolilor
generale din
comunele limitrofe.
Părinți
TV Vâlcea 1

Extrabugetare

Extrabugetare
Permanent

Prof. Informatică

Permanent

Secretariat
CEAC
Prof. Informatică

Agenţi economici,
autorităţi locale şi
regionale

Extrabugetare
Sponsori
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Prioritatea 5 : Îmbunătățirea infrastructurii școlii cu accent pe domeniile prioritare regionale și

locale
DOMENIU: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
Obiective:
• Adaptarea bazei materiale noului curriculum în vederea asigurării nivelului de competenţe şi abilităţi cerute de piaţa muncii
• Crearea unor condiţii optime de desfăşurare a activităţii instructiv educative precum şi a activităţilor conexe.
• Îmbunătățirea condițiilor oferite pentru desfășurarea tuturor activităților din cadrul procesului de învățare-predare.
• Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale de baza şi dotării şcolii cu echipamente didactice/ şcolar/ IT moderne, eficiente.
• Creşterea numărului de elevi susţinuţi financiar prin burse/ bani de liceu.
Ţinte :
• Atragerea de fonduri de la primărie pentru acordarea a cât mai multe burse.
• Dotarea cu echipamente moderne și utile laboratoarele și cabinetele existente.
• Atragerea de resurse noi pentru investiţii în bază materială .
Context: Sistemul de învățământ este la ora actuală în continuă schimbare, cadrele didactice trebuie să se adapteze permanent, să
contribuie la elaborarea curriculum-ului, să găsească soluții pentru schimbarea mentalității părinților, elevilor și chiar a lor, să fie
deschise la nou. Mijloacele didactice și spațiile de învățământ sunt la standardele cerute în prea putine cazuri.
- Necesitatea şcolii de a dota cu echipamente moderne şi utile laboratoarele, cabinetele și sala de demonstrații.
- Necesitatea elevilor de a învăţa în condiţii cât mai sigure şi plăcute.
- Necesitatea atragerii de fonduri de la Primarie pentru susţinerea elevilor proveniți din familii cu venituri modeste, dar şi a
celor merituoşi.
Acţiuni pentru atingerea
obiectivului: (ce anume trebuie
să se întâmple?)
1.Realizarea
demersurilor
necesare la primărie pentru
finalizarea la timp a lucrărilor de
reparaţii şi igienizare în vederea
deschiderii
anului şcolar şi

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Asigurarea
conditiilor normale
de funcţionare

Orizont de
timp
Iunie
august
2021

Persoana/persoane
responsabile
Director
Administrator
Contabil

Parteneri
Consiliul Local,
Primăria Băile
Govora

Sursa de
finanţare
Fonduri
bugetare
(Consiliul
Local), fonduri
extrabugetare.
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obţinerea avizului sanitar de
funcţionare
2. Menţinerea
legăturii Asigurarea platilor
permanente cu Primăria,
Consiliul Local privitor la
starea
infrastructurii,
asigurarea utilităţilor, priorităţi
de reabilitare a infrastructurii
şi de dotare
3. Dezvoltarea bazei materiale
pentru desfăşurarea unui
învăţământ modern
A. Şcoală :
Dotarea
a) Continuarea dotării
cabinetelor și laboratoarelor laboratorului
cu echipamente IT
tehnologic cu noi
moderne și eficiente.
calculatoare
conform cu noile
tehnologii
b) Dotarea cu cel puțin 3
softuri educaționale
destinate activităților din
Modernizarea
laboratoarelor şi
domeniul specializărilor
actuale si viitoare.
cabinetelor şcolare
c) Reorganizarea
cu materiale
cabinetelor si
didactice și
echipament IT
laboratoarelor de
specialitate.
Achiziționarea de
d) Baza materială va
echipamente
avea asigurate toate
condițiile igienico-sanitare medicale pentru
sala de demonstrații
și de protecție a
muncii, conform actelor ( școala postliceală)
normative in vigoare.

Permanent
Director
Administrator
Contabil

Permanent

Director
Administrator
Contabil
Responsabili
Comisii metodice

Consiliul Local,
Primăria Băile
Govora

Consiliul Local,
Primăria Băile
Govora

Fonduri
bugetare
(Consiliul
Local), fonduri
extrabugetare.

200

98

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA
B. Bibliotecă :
a) deblocarea postului de
bibliotecar.
C. Sala de sport :
a) dotarea cu echipament
sportiv.
b) modernizarea terenurilor
de sport
5.
Obținerea
de
fonduri
extrabugetare din chirii (spații
comerciale, sala de sport)

Dotarea
cu titluri
nou din
specifice

bibliotecii
de carte
domeniile
BFKT

Montarea de gazon
sintetic pe terenul
de sport
Folosirea a 30% din
valoarea
contractelor
de
închiriere
pentru
nevoile școlii

Director
Administrator
patrimoniu
Administrator
financiar

Agenţi economici,
Autoritățile locale

Prioritatea 6 : Transfer de bune practici în îmbunătățirea calității actului de predare-învățare
DOMENIU: RESURSE UMANE
Obiective :
• Dezvoltarea personală a elevilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor actului educaţional.
• Îmbunătăţirea ratei de succes la examene.
• Înțelegerea temeinica a conceptului de învățare centrată pe elev și elaborarea de strategii de implementare a acestuia.
• Cunoașterea planurilor cadru de învățământ, a standardelor de pregătire, a curriculei școlare.
Ţinte :
• Creşterea numărului de elevi care participă la activităţi extraşcolare.
• Creşterea adaptabilităţii şcolare.
• Creşterea importanţei activităţilor extraşcolare în dezvoltarea armonioasă a personalităţii tinerilor.
Context: Asigurarea calităţii este un proces desfăşurat pe termen lung, care necesită o planificare şi o organizare minuţioasă. Pentru
realizarea îmbunătăţirii continue a calităţii învăţământului, întreg personalul, inclusiv elevii, trebuie încurajati spre folosirea metodelor
moderne de învăţare, spre monitorizarea şi evaluarea propriei performanţe şi spre identificarea domeniilor ce necesită îmbunătăţiri.
Acţiuni pentru atingerea
Rezultate aşteptate Orizont de Persoana/persoane
Parteneri
Sursa de
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obiectivului: (ce anume trebuie
(măsurabile)
să se întâmple?)
1. Identificarea aptitudinilor şi a Aplicarea de către
nevoilor personale de dezvoltare diriginte/ învățător a
a elevilor
unor chestionare
pentru identificarea
nevoilor de dez. a
elevilor
2. Identificarea şi realizarea de
acorduri de parteneriat pentru
realizarea proiectelor şi
parteneriatelor educaţionale.

timp
Septembrie
2020

Creșterea cu 20% a
numărului de
parteneriate față de
anul trecut

2020-2021

3. Participarea la consiliere şi Inscrierea cadrelor
consultanţă
şi cursuri privind didactice la cursuri
managementul proiectelor.
organizate de CCD
Vâlcea și alte
instituții abilitate
4.Implicarea agentilor economici
Realizarea ofertei
în dezvoltarea de oferte
ed. cu implicarea
educaționale relevante pentru
agenților economici
nevoile elevilor şi pieţei muncii
de pe raza orașului
5.Stimularea şi punerea în
Creșterea cu 20% a
valoare a elevilor capabili de
nr.de elevi inscriși la
performanţe prin participarea la
concursuri școlare
concursuri şi olimpiade şcolare
față de anul trecut
6. Atragerea copiilor şi tinerilor în Creșterea cu 30% a
acţiuni cu caracter sportiv;
nr. de elevi inscriși
formarea de mentalităţi favorabile la concursuri șc. cu
privind: sportul şi sănătatea,
caracter sportiv,
sportul şi democraţia, spiritul
față de anul trecut

2020-2021

finanţare

responsabile
Inspectoratul Școlar
Județean
Agenţia Judeţeană
de asistenţă
Pedagogică
Consiliul
Reprezentativ
al
Părinţilor
Director
ISJ Vl / CCD Vâlcea
Responsabil
Cons.Reprezentativ
proiecte europene
al Părinţilor
Coordonator proiecte Instituții de cultură
si programe educative Poliția de proximitate
Director
Inspectoratul Școlar
Responsabil
Județean
proiecte europene
CCD Vâlcea
Coordonator proiecte
si programe educative
Coordonator
proiecte si programe
educative
Diriginți, învățători

Fonduri
bugetare,
fonduri
extrabugetare

2020-2021
Catedra Tehnologii
Permanent
Cadre didactice

Agenți economici
Inspectoratul Școlar
Județean
Instituții de înv.

Conform
graficului de Coordonator proiecte Inspectoratul Școlar
activități
si programe educative Județean
extraș.
Prof. educație fizică Asociații sportive
100

PLANUL DE ACŢIUNE AL ŞCOLII - LICEUL TEHNOLOGIC, ORAŞ BĂILE GOVORA
sportiv
7.Realizarea de acţiuni în
parteneriat, de informare cu
privire la situaţiile de risc şi a
formelor de agresivitate

Desfășurarea unor
activ. de informare
în colaborare cu pol.
de proximitate și
reprezentanți
ai
postului de jandarmi
Scăderea cu 65% a
actelor de violenţă
în mediul şcolar
8.Organizarea şi desfăşurarea
Implicarea în nr. cât
acţiunilor la nivelul școlii, dedicate mai mare a elevilor
evenimentelor cu semnificaţie
la activ. organizate
locală, naţională şi
de școală
internaţională
9.Parcurgerea cursurilor de
Cel puțin 75% dintre
formare (grade didactice, cursuri
prof. să parcurgă
de perfecționare, dezvoltare de diferite forme de
noi competente etc.) de către
perfecționare
cadrele didactice.

Conform
graficului de
activități
Coordonator proiecte
extrașcolasi programe
re
educative
Diriginți, învățători

Permanent

Permanent

Director
Coordonator proiecte
si programe
educative
Diriginți, învățători
Responsabil formare
continuă

Inspectoratul
Școlar Județean
Poliția
proximitate

de

Consiliul
Reprezentativ al
Părinţilor,
Instituții de cultură
Asociații sportive
Inspectoratul
Școlar Județean
CCD Vâlcea
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5.7. ŢINTELE STRATEGICE STABILITE LA NIVELUL UNITĂŢII ŞCOLARE
PÂNĂ LA NIVELUL ANULUI 2022, REZULTATE DIN PLANURILE
OPERAȚIONALE
1. Realizarea 100% a planului de școlarizare propus anual atât la nivelul 4, cât și la nivelul 5 de
calificare.
2. Stabilirea și prezentarea ofertei educaționale a școlii conform structurii nevoilor de calificare
identificate și a tendințelor stabilite în PRAI și PLAI, astfel încât oferta agenților economici
pentru calificările oferite de unitatea școlară să crească cu 25%.
3. Reducerea abandonului școlar cu 10 % față de anul anterior; reducerea numărului mediu de
absențe/elev cu 10%.
4. Dobândirea abilităților cheie; autoevaluarea procesului de predare-învățare, creșterea ratei de
promovare a examenului de bacalaureat cu 10%.
5. Creșterea cu 25% a numărului de absolvenți care se angajează în primele 6 luni de la absolvirea
liceului cu certificatul de competențe nivel 4.
6. Creșterea gradului de inserție a absolvenților cu diplomă de bacalaureat în învățământul
universitar până în 2022 cu 20% față de 2017.
7. Creșterea cu 20% a gradului de cuprindere a elevilor din mediul urban în învățământul tehnologic
din școala noastră.
8. Creșterea cu 50% a numărului de cadre didactice care participă la schimburi de experiență/ vizite
de studiu și cu 75% a numărului de cadre didactice care au absolvit cel puțin un curs de formare.
9. Pregătirea unui specialist în orientare și consiliere profesională la nivelul unității de învățământ.
10. Încheierea de acorduri de parteneriat între unitatea școlară, agenții economici din Băile Govora și
agenții de turism din Rm. Vâlcea, pentru calificarea oferită de unitatea școlară.
11. Creșterea numărului de proiecte aprobate în anul 2019 cu 50% față de 2017.
12. Creșterea prestigiului Liceului Tehnologic Băile Govora și prin relații de colaborare (parteneriat)
pe plan local și național.
13. Amenajarea laboratoarelor de specialitate prin dotarea cu echipamente prin diverse programe și
proiecte.
14. Atragerea de resurse noi pentru investiții în bază materială.
15. Obținerea de sprijin financiar sau alte forme de asistență pentru elevii cu pericol de abandon de la
organizațiile partenere și consiliul local.
16. Includerea elevilor cu nevoi speciale de educație în colectivul de elevi.
17. Creșterea cu 50% a numărului de elevi care participă la schimburi de experiență, vizite de studiu,
activități extrașcolare pentru conștientizarea importanței acestora în dezvoltarea armonioasă a
personalității lor.
18. Creșterea cu 25% a numărului de părinți care se implică activ în viața școlii.
PRIORITA
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PARTEA A 6-A - CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
6.1. Consultare, monitorizare și evaluare
Consultare:









Cadre didactice;
Comitetul Reprezentativ al Părinților;
Consiliul Consultativ al Elevilor;
Agenții economici;
Consiliul Local;
Primarie;
Consilii Locale din zonă;
Inspectoratul Școlar Județean.

Monitorizare :
 Se urmăreşte îndeplinirea acţiunilor prevăzute în fiecare plan operaţional.
 Se urmăresc îndeplinirea obiectivelor aşteptate.
 Se colectează dovezile care atestă îndeplinirea obiectivelor.
Evaluare:
Se determină periodic gradul de îndeplinire a obiectivelor folosind: fişe de evaluare, realizarea
acţiunii, se realizează mape de lucru, auxiliare curriculare, teste informatizate.
În elaborarea planului de acţiune şi a planului operaţional s-au consultat:
 Planul regional de acţiuni pentru învăţământ profesional şi tehnic- regiunea Sud-Vest Oltenia;
 Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic Vâlcea;
 Agenţii economici parteneri;
 Consiliul Reprezentativ al Părinţilor;
 Colaborarea cu celelalte şcoli ÎPT din județ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor, in
vederea analizei mediului extern;
 Stabilirea priorităţiilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltar;.
Ca surse de informaţii am folosit:
 PRAI Sud-Vest Oltenia;
 PLAI Vâlcea;
 Site-uri de prezentare a judeţului Vâlcea şi a oraşului Băile Govora;
 Anuarul Statistic al judeţului Vâlcea;
 Date statistice - AJOFM Vâlcea;
 Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginților,
consiliul 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);
 Chestionare, discuţii, interviuri;
 Rapoarte scrise ale ISJ şi MEN întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală.
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Pentru monitorizare se va realiza un grafic de monitorizare, ţinând cont de termenele din planul
operaţional, realizându-se întâlniri periodice cu: conducerea şcolii şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a
Calităţii.
Evaluarea se va face tot de către Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, aceasta fiind parte
a evaluării interne, atribuţie a acestei comisii.
Stabilirea metodologiei de evaluare şi a indicatorilor de evaluare, va fi realizată de CEAC.
Tot CEAC va stabili frecvenţa acţiunii de evaluare (semestrial).
Evaluările parţiale vor fi analizate în Consiliul de Administraţie, pentru stabilirea măsurilor de
redresare ale eventualelor disfuncţii constatate.
Evaluarea finală, va fi, de asemenea analizată în Consiliul de Administraţie şi în Consiliul
Profesoral de la sfârţitul anului școlar.
După evaluarea finală se vor stabili acţiunile din PAS care vor fi reactualizate.
6.2. Programul activității de monitorizare și evaluare
Tipul activității
Întocmirea seturilor de
date care să sprijine
monitorizarea țintelor
Monitorizarea periodică
a implementării
acțiunilor individuale
Comunicarea acțiunilor
corective în lumina
rezultatelor obținute
Analiza informațiilor
privind progresul
realizat de atingerea
țintelor
Prezentarea generală a
progresului realizat în
atingerea țintelor
Evaluarea progresului în
atingerea țintelor.
Actualizarea acțiunilor
din PAS în
urmaevaluării
Stabilirea metodologiei
și a indicatorilor de
evaluare a impactului
asupra comunității

Responsabilitatea
monitorizării și
evaluării
Director
Secretar
Responsabili comisii
metodice
Director
CEAC
Consilier educativ
Director
CEAC
Consilier educativ
Director
CEAC
Consilier educativ
Director
CEAC
Consilier educativ

Director
CEAC
Consilier educativ
Responsabili comisii
metodice

Frecvența
monitorizării

Data întâlnirilor de
analiză

Lunar

Aprilie 2020
Iunie 2020

Trimestrial

Aprilie 2020

Trimestrial

Aprilie 2020

Anual

Iunie 2020

Anual

August 2020

Anual

August 2020

Anual

August 2020
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GLOSAR PAS

TVET - Învăţământ profesional şi tehnic
SAM - Şcoala de arte şi meserii
MECI - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
AEL - Programul Asistent Educaţional pentru Liceu
APC - Asociaţia pentru protecţia consumatorilor
PRAI - Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul profesional si tehnic
PLAI - Planul Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional si tehnic
AJOFM - Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
TTQM - Transfer de Tehnologie si Managementul Calitaţii
ISJ - Inspectoratul Scolar Judeţean
CLDPS - Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formarea Profesională
CCD - Casa Corpului Didactic
CJAPP - Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-Pedagogică
ONG - Organizaţie Nonguvernamentală
ECDL - "European Computer Driving Licence" (Licenţă europeană pentru utilizarea calculatorului)
SWOT - Strenghts (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe), Opportunities (Oportunităţi), Threats
(Ameninţări)
HG - Hotărâre de Guvern
SPP - Standarde de pregătire profesională
ITC - Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
ADR - Agenţia de Dezvoltare Regională
CES - Cerinţe Educaţionale Speciale
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