LICEUL TEHNOLOGIC ” ELIE RADU”

B-DUL ENERGETICIENILOR NR.5
SECTOR 3, BUCUREŞTI

RAPORTUL GENERAL PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
Analiza instituţională a unităţii şcolare pe anul şcolar 2016-2017
I. Informaţii generale privind unitatea şcolară:
Liceul Tehnologic “ELIE RADU”, a luat fiinţă în anul 1990, în locaţia fostului Liceu Industrial
nr. 30, prin transferarea bazei materiale şi a resursei umane de la Liceul Industrial nr. 18, sub denumirea
de Grup Şcolar Industrial de Construcţii-Montaj nr. 3 până în anul 1993, după care s-a numit Grupul
Şcolar de Construcţii “ELIE RADU”, denumire sub care a funcţionat până în 2001, iar de la această dată
s-a numit Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “ELIE RADU”. Începând cu data de 1 septembrie 2012,
unitatea primeşte denumirea de Liceul Tehnologic „Elie Radu”.
Are în patrimoniu 3 (trei) clădiri: cea a şcolii, situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 5, sala de
sport – Centrul Sportiv Apollo - situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 5 şi cea a Atelierelor-şcoală,
situată în Bulevardul Energeticienilor nr. 9.
În anul şcolar 2016/2017 structura unităţii şcolare a fost constituită din două forme de învăţământ –
cursuri de zi și seral astfel:
a) Liceu zi – profil tehnic filiera tehnologică pentru calificarea profesională:
- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
- Tehnician în instalaţii electrice;
- Tehnician în lucrări publice şi construcţii;
b) Liceu zi – profil servicii filiera tehnologică:
- Tehnician în administrație
c) Liceu zi - profil sportiv filieră vocațională:
- Instructor sportiv
d) Liceu seral – profil tehnic filiera tehnologică pentru calificarea profesională:
- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii;
e) Şcoală profesională - zi:
- Mecanic auto;
CONSTRUCŢIA ŞCOLII
Unitatea şcolară are 21 săli de clasă, un laborator de Informatică, un laborator de Fizică, Chimie,
Biologie .
Două laboratoare de Informatică cu 55 de calculatoare conectate la Internet, pe care sunt instalate
softuri educaţionale în AeL pentru Biologie, Chimie, Economie, Geografie, Istorie, Informatica, Limba şi
Literatura Romana, Matematica, Psihologie şi Tehnologie.
Laboratorul de Chimie şi Biologie sunt dotate recent atât cu material didactic cât şi cu mobilier
şcolar adecvat.
Toate sălile de clasă sunt igienizate, parchetate şi au mobilier şcolar nou.
Biblioteca şcolii este dotată cu un număr de 17247 de volume, un calculator pentru baza de date
specifică, însă nu are sala de lectură.
Clădirea atelierului şcoală este alcătuită din 12 ateliere repartizate pe domenii de activitate; 1 de
legislaţie rutieră, 1 pentru domeniul electric, 2 pentru domeniul construcţii/instalaţii, 5 pentru domeniul
mecanic, iar 3 ateliere sunt la dispoziţia Liceului Decebal.
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Şcoala are autorizaţii de funcţionare pentru cele 3 (trei) clădiri ( pentru şcoala nr.
1518/14.11.2012, pentru Centrul Sportiv Apollo nr.1669/03.06.2013 şi pentru ateliere şcoala nr. 1519/
14.11.2012, de asemenea are autorizație de funcționare și pentru cabinetul medical nr. 1732/27.11.2015
are şi Certificat constatator nr. 480/25.10.2010 eliberat de ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei
Sociale şi autorizaţie de Protecţia muncii pentru ambele clădiri nr. 108/13.06.2005 şi respectiv nr.
66/14.03.2006.
Școala are o Sală de sport multifuncțională ”Centrul Sportiv Apollo„, un teren de sport și o sală de
clasă amenajată în acest sens.
Din anul 2005 în şcoală există Cabinet de asistenţă psihopedagogică.
Din 2008 avem autorizație pentru Şcoala de şoferi, categoria conducători auto B.

INFORMAREA PRIVIND ELEVII
În anul şcolar 2016-2017, am şcolarizat un număr de 765 de elevi cuprinşi în 30 de clase, din care:
19 clase liceu zi – zi cu 463 elevi, 9 clase liceu seral cu 251 elevi, 2 clase şcoală profesională – zi
cu 51 elevi.
Elevii provin din familii cu o situaţie materială precară, din familii dezorganizate, copii
instituţionalizaţi, mediaţi şcolar prin Direcţia de protecţie a copilului.
Ultima medie de intrare la liceu profil tehnic a fost 3,53, iar cea mai mare 5,80; pentru profil
sportiv 6,96, respectiv 9,09 iar la Tehnician în administrație media de intrare cea mai mică este 5,36 și cea
mai mare 6,69.
La examenul de Bacalaureat procentul de promovabilitate a fost redus şi datorită faptului ca anual se
înscriu şi elevi din seriile anterioare.

Rezultate la examenele naţionale-Bacalaureat
Sesiunea iunie – iulie 2017
10 reuşiţi
Înscrişi Prezenți Reușiți Promovabilitate
%
curentă
13
13
7
53,85
anterioară
19
16
3
18,75
total
32
29
10
34,48
Seria

Sesiunea: august – septembrie 2017
3reuşit
Seria

Înscrişi

Prezenți

Reușiți

curentă
anterioară

24
17

11
8

3
0

Promovabilitate
%
27,27
0

total

41

19

3

15,79
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ACTIVITĂŢI EDUCATIVE, PREMII ŞI DIPLOME
1. Doamna prof. Manole Mariana și dna. director Arieș Ioana au obținut Mențiune pentru
coordonarea firmei de exercițiu CUSTOMS WHEELS SRL, clasa a XI-a E;
2. Dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof. Ciocioman Alexandru au obținut locul I pe sector cu echipa de
fotbal fete, organizat la Colegiul Tehnic Anghel Saligny, la Olimpiada Liceelor;
3. Dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof. Ciocioman Alexandru au obținut locul 3 pe sector cu echipa de
handbal fete la Olimpiada Liceelor
4. Dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof. Ciocioman Alexandru au coordonat elevii care au participat la
Maraton Bucuresti organizat de Raiffeisen Bank si unde un elev a obtinut locul 4.
5. Doamna prof. Avram Anca Mihaela a coordonat și a participat cu un grup de cinci elevi de la
clasa a X a D la Concursul International ,,Orașul meu de suflet’’, concurs organizat în data de
30.10.2016 la Iași. Doamna prof. Avram Anca Mihaela a obținut Premiul al II-lea, eleva
Bularda Elena Adina – Premiul I, eleva Daniel Anca Rebeca – Premiul al III-lea, eleva
Dragne Beatrice Ștefania – Premiul al III-lea, eleva Dinu Maria – Mențiune și eleva Ebinca
Liliana Gabriela – Mențiune.
6. Dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof. Ciocioman Alexandru au obținut, cu echipa de fotbal fete,
Locul I pe municipiu și în faza regională la competiția ”Cupa Coca-Cola”, calificându-se în faza
națională;
7. Dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof. Ciocioman Alexandru au obținut, cu echipa de fotbal fete,
Locul I în cadrul competiției ”Festivalul Sportului 2017” organizat de Proedus;
8. La fazele naționale, echipa de fotbal fete coordonată de dl. prof. Stoian Nelu și dl. prof.
Ciocioman Alexandru a obținut următoarele rezultate:
- locul VI la ”Olimpiada Liceelor”, etapa finală desfășurându-se la Drobeta Turnu Severin în
perioada 19 - 20 mai 2017;
- locul IV la ”Cupa Coca-Cola”, etapa finală desfășurându-se la București în perioada 3 – 4 iunie
2017.
9.

Revista şcolii ”EXCELSIOR” a participat la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare - etapa
pe Municipiu, obţinând Premiul III, la secţiunea Caleidoscop.

ALTE ACTIVITĂȚI
 Doamna director Arieș Ioana a participat la cursul Managementul activităților extracurriculare și
nonformale organizat de PROEDUS – oct. – nov. 2016
 Doamna director Arieș Ioana a participat la cursu Perfecționare Manager Proiect organizat de Sc.
School Consulting Srl – ian. 2017
 Doamna director Arieș Ioana a participat la cursul Expert Achiziții publice organizat de
PerfectCurs – sept. 2016
 Doamna dir. adj. Neamțu Marilena a participat la cursul Managementul activităților
extracurriculare și nonformale organizat de PROEDUS - oct. – nov. 2016
 Doamna dir. adj. Neamțu Marilena a participat la cursul Perfecționare Manager Proiect organizat
de Sc. School Consulting Srl - ian. 2017;
 Doamna dir. adj. Neamțu Marilena a participat la cursul Expert Achiziții publice organizat de
PerfectCurs– sept. 2016;
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 Doamna director Ioana Arieș și doamna director adjunct Marilena Neamțu au coordonat elevii
Scocioreanu Mihai de la clasa a XI-a C si Lincan Flavius de la clasa a IX-a B la concursul national de postere
Fii inspirat organizat de UNOPA (Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA) în
colaborare cu MENCȘ.

 Dna Bratuva a participat la workshop-ul “Modern Teaching Workshop; jocuri si activitati
didactice interactive” organizat de Centrul de Limbi Straine A_Best, 11 noiembrie 2016 si la
Gallery Teachers Open Days din data de 26 noiembrie 2016
 Doamna Kirat Natalia a participal la 2 workshop-uri în cadrul proiectului “Filme pentru liceeni”,
derulat prin CCD
 Doamna prof. Avram Anca Mihaela a participat impreuna cu doamna director Ioana Arieș la
Conferința Națională ,,Zilele europene ale patrimoniului si educatia non-formala’’, conferinta
desfasurata pe 28.10.2016 la Casa Corpului Didactic a municipiului Bucuresti.


Doamna prof. Avram Anca Mihaela in calitatea de responsabil al filialei Casei Corpului Didactic
Bucuresti in cadrul liceului, impreuna cu conducerea scolii si cu alti colegi a organizat pe data de
17.11.2016, la nivel de sector simpozionul cu tema ,,Drepturile copilului’’, activitate inclusa in
calendarul CCD Bucuresti – numeroase diploma de participare.

RESPECTAREA LEGISLATIEI
Unitatea noastră şcolară a respectat în toate domeniile de activitate legislaţia specifică fiecărui
domeniu.
În anul şcolar 2016-2017 unitatea şcolară a avut inspecţii tematice pe documente şcolare,
respectarea legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor, controale la care unitatea şcolară a fost apreciată cu
calificativul „Foarte Bine”.
Nu are litigii pe probleme de patrimoniu privind terenul şi clădirile şcolii.

MARKETING EDUCATIONAL
Şcoala noastră în fiecare an, înainte de a întocmi oferta educaţională organizează un sondaj atât
în rândul elevilor, părinţilor cât şi la nivelul Pieţei forţei de muncă, reorientându-şi întocmirea
opţionalelor în funcţie de interesele acestora.
Şcoala pune accent pe formarea la elevi a competentelor de protecţia mediului/ecologie,
organizând la nivelul şcolii o sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice, cât şi activităţi demonstrative
de „Ziua Mediul”.
La finalizarea studiilor absolvenţii învăţământului profesional în proporţie de peste 87% din
absolvenţii şcolii noastre găsesc cu uşurinţa locuri de muncă. În acest sens primim oferte de servicii de la
multe firme din domeniul construcţiilor, service – auto comerț, etc.
Unitatea şcolară are încheiate convenţii-cadru pe linie de protecţia muncii cu diverse firme şi
agenţi economici cum ar fi: SC AUTO COBĂLCESCU, SC AUCHAN ROMÂNIA SA,
CARREFOUR PARC LAKE, unde elevii noştri efectuează instruirea practică, iar elevii care se
evidenţiază prin formarea competenţelor cheie şi a celor specifice meseriei, cât şi prin atitudini
comportamentale corecte sunt selecţionaţi pentru a lucra la aceste firme.
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Absolvenţii de liceu care reuşesc la examenul de Bacalaureat, în proporţie de 100% îşi continuă
studiile la o formă de învăţământ universitar, postliceal, iar restul se angajează fie pe domeniul în care
sunt pregătiţi, fie se specializează prin traning-uri în alte sectoare de activitate.
Unitatea şcolară are de asemenea şi Școală de şoferi pentru a forma atât competenţele cerute de
programele şcolare şi standardele de pregătire profesională de la Şcoala profesională, calificarea
profesională:
- Mecanic auto;
IMAGINE
Şcoala îşi promovează imaginea atât prin activitatea comisiei de imagine, constituită prin decizie
internă cât şi cu diverse ocazii: Ziua porţilor deschise, Târgul ofertelor educaţionale, cât şi pe pagina
de Web Site : http://grupscolelieradu.licee.edu.ro
Oferta educaţională şi planul de şcolarizare sunt popularizate prin intermediul comisiei de promovare
a imaginii şcolii, ai căror membri merg la şcolile generale din sectorul 3 sau din zonele limitrofe. În acest
sens unitatea noastră şcolară a încheiat parteneriate educative privind integrarea absolvenţilor de clasa a
VIII-a în învăţământul liceal cu următoarele şcolii generale: Școala Gimnazială nr. 113, Școala
Gimnazială nr. 80; Şcoala Gimnazială nr. 84; Şcoala cu clase I-VIII “Mihai Botez”; Școala Gimnazială
nr.181, Școala Gimnazială ” G Topârceanu„,Şcoala Gimnazială nr. 86, Şcoala Gimnazială ”MEXIC”
Şcoala Gimnazială nr. 149; Școala Gimnazială nr. 92; Şcoala gimnazială “Nicolae Labiş”; Şcoala cu clase
I-VIII nr. 112 “TITAN”; Şcoala Gimnazială ” Liviu Rebreanu”, Şcoala Gimnazială nr. 95; Liceul
Teoretic ” Radu Popescu” din Popești Leordeni; Şcoala Gimnazială nr. 27; Şcoala Gimnazială nr. 134;
Şcoala Gimnazială nr. 54; Şcoala Gimnazială nr. 131; Şcoala Gimnazială ” Cezar Bolliac”; Şcoala
Gimnazială ” Leonardo da Vinci; Şcoala Gimnazială nr. 20; Școala Gimnazială 195; Școala Gimnazială
nr. 126; Şcoala Gimnazială nr. 117;
Comisia de disciplină, diriginţii, coordonatorul de proiecte și programe școlare și extrașcolare şi
consilierul psihopedagogic depun o activitate educativă susținută şi organizează activităţi extraşcolare
menite să promoveze educarea tinerilor pentru o dezvoltare morală și civică normală în viaţa şi societate.
În unitatea noastră școlară îsi desfășoară activitatea și trupa de teatru a şcolii care participat la
diverse festivaluri de teatru obţinând numeroase premii.
Pregătirea elevilor pentru concursuri şi olimpiade şcolare, rezultatele obţinute de aceştia deşi
modeste, reflectă munca cadrelor didactice cu această categorie de elevi. Administrarea şcolii, întreţinerea
terenului şi a spaţiului verde din curtea şcolii sunt alte activităţi desfăşurate în acest sens.

RELAŢII COMUNITARE
Unitatea şcolară are o relaţie de colaborare eficientă şi optimă cu Primăria sectorului 3, care a
manifestat deschidere la toate solicitările noastre, desemnând la toate activităţile organizate de şcoală
consilieri locali sau salariaţi ai compartimentului Cultură – Învăţământ.
În fiecare an școlar se încheie Parteneriatul de colaborare Şcoală- Poliţie-Autorităţi localeAsociaţia de părinţi, dar și parteneriate educaționale cu alte instituții de învățământ:
1. Parteneriat cu Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, în vederea orientării profesionale a
alevilor, din data de 08.12.2016.
2. Parteneriat cu „Liceul Tehnologic Anghel Saligny”, din localitatea Fetești în vederea participării la
activitățile Simpozionului-Concurs „Școala - Centrul Non-Violenței”, ediția a IV-a.
3. Parteneriat cu Școala Profesională Specială Nr 3 din București, în vederea implementării Strategiei
Naționale de Acțiune Comunitară
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4. Parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB), în
vederea derulării proiectului „Youth in Europe – a Drug Prevention Programme”.
5. Parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, în vederea desfășurării unor activități
care să formeze deprinderi de viață sănătoasă.
6. Parteneriat de colaborare Şcoală- Poliţie-Autorităţi locale- Asociaţia de părinţi
Pentru copii instituţionalizaţi, şcolarizaţi la noi în şcoală, avem relaţii de colaborare cu
D.G.A.S.P.C. acestea fiind axate în special pe problemele de comportament, situaţie materială şi
frecvență.
O colaborare fructuoasă a avut şcoala şi cu Poliţia locală – prin persoana desemnată a se ocupa de
şcoala noastră ag. șef Stanciu Valentin.
Prin profesorii de Religie se asigură o formare educativă şi de dezvoltare a unui comportament
civilizat, cu deschidere şi respect faţă de aproapele său la elevii şcolii noastre.
Relaţia şcolii cu părinţii are unele carenţe deoarece o parte din părinţi manifestă dezinteres față de
problemele școlii, iar alții, din lipsă de timp, iau legătura cu şcoala doar atunci când se ivesc probleme
cauzate de copiii lor.
II. ANALIZA PUNCTELOR SLABE / TARI ÎN FUNCŢIONAREA UNITĂŢII ŞCOLARE
A. CURRICULUM
Puncte tari
- Asigurarea planurilor - cadru, programelor şcolare a standardelor de pregătire profesională
pentru toate calificările;
- Oferta curriculară bine fundamentată şi atractivă;
- Interesul elevilor pentru pregătirea extracutrriculară;
- Organizarea examenelor naţionale de:
a) certificarea competenţelor profesionale nivel 4, la clasa a XII-a şi a XIII-a/XIV seral;
b) certificarea competenţelor profesionale nivel 3, Şcoala profesională;
c) examenul de Bacalaureat şi a Simulări examenului de Bacalaureat;
- Softuri educaţionale pentru disciplinele din trunchiul comun;
- Dotare corespunzătoare pentru laboratorul de informatică şi conexiune Internet;
Puncte slabe
- Desfăşurarea activităţii în două schimburi;
- Provenienţa elevilor din familii cu nivel de cultură generală scazut;
- Posibilităţile materiale scăzute ale elevilor pentru procurarea manualelor alternative şi a
auxiliarelor curriculare;
- Lipsa manualelor de specialitate în special pentru clasele a XI-a şi a XII-a liceu zi.
B. RESURSE UMANE
Puncte tari :
- cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific şi metodic;
- personal didactic calificat în proporţie de 100% ;
- participarea profesorilor la cursuri de abilitare curriculară şi de formare continuă;
- relaţii interpersonale între cadrele didactice şi cadre didactice - conducere optime;
- personal didactic şi didactic auxiliar cu competenţe de utilizare a calculatorului
Puncte slabe :
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-

neasigurarea continuităţii în încadrare şi la clase, datorită fluctuaţiei anuale a cadrelor
didactice;
repartizarea unor cadre didactice fără acordul directorului;
carenţe în partea metodica la cadrele didactice tinere.

C. RESURSE MATERIALE
Puncte tari :
- dotarea de către Primăria Sectorului 3 a şcolii cu încă 20 de calculatorare;
- existenţa a cinci autoturisme pentru Şcoala de şoferi din care 2 sunt înscrise în circulaţie;
- dotarea sălilor de clasă cu mobilier şi echipament corespunzător;
- alocarea de fonduri pentru dotarea laboratorului de Fizică, Chimie, Biologie, dotarea
Bibliotecii, a sălii de sport (organizată într-o sală de clasă) şi a cabinetului de asistenţă
psihopedagogică.
- Modernizarea laboratorului de Chimie, Fizică şi Biologie cu mobilier şi materiare
didactice necesare.
- Dotarea compartimentelor secretariat, contabilitate, laboratorul de Fizică, Matematică şi
Bibliotecă cu câte un calculator.
Puncte slabe :
- dotarea necorespunzătoare a cabinetelor tehnice şi a atelierelor şcoalare conform cerinţelor
noilor programe
- lipsa unei săli de lectură
- lipsa unei săli de festivităţi

D. RELATII COMUNITARE
Puncte tari :
- buna colaborare cu reprezentanţii Primăriei Sector 3;
- sprijin acordat de poliţia de proximitate;
- încheierea de convenţii şi contracte de colaborare cu agenţii economici la care elevii
şcolii noastre efectuează instruirea practică;
- colaborare eficientă cu firma de pază Alistar Security și Star Guard;
Puncte slabe :
- dezinteresul părinţilor pentru a sprijini material sau financiar şcoala;
- lipsa din legislaţie actuală a unor facilităţi pentru agenţii economice care primesc elevi
pentru efectuarea orelor de instruire practică;
- neajutorarea elevilor cu posibilităţi materiale sub/la limita de existenţă de către Biserică.
PROPUNERI, SOLUŢII DE OPTIMIZARE A SITUAŢIEI PRIVIND CALITATEA ÎN
EDUCATIE
Asigurarea formării cadrelor didactice care fac parte din comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.
Stabilirea unor criterii de evaluare a calităţii diferenţiate pe şcolii în funcţie de
posibilităţile psiho-intelectuale ale elevilor diferenţiate pe liceu zi, liceu seral, liceu frecvenţă
redusă şi liceu rută progresivă curs de zi şi seral.
Testele predictive ( inţiale) dovedesc că elevii de la clasele a IX-a vin cu foarte mari
lacune generale la toate disciplinele. Testele predictive constitue un punct de plecare în evaluarea
acestor elevi, iar progresul şcolar înregistrat de aceşti elevi să devină un instrument de evaluare.
7

Crearea unor facilităţi ( asigurarea plăţii suportului de curs) şi stabilirea unor mijloace
de recompensare a activităţii acestora.
- Cursurile de formare – privind evaluarea şi asigurarea sănătăţii să fie organizate pe
credite transferabile, contribuind la perfecţionarea acestora.
PLANUL DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A CALITĂŢII EDUCAŢIEI ŞI FORMĂRII
PROFESIONALE OFERITE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
În vederea menţinerii performanţelor obţinute şi a îmbunătăţirii calităţii procesului instructiv şi
educaţional propunerile pentru anul şcolar 2016 – 2017 vizează:
PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE a calităţii educaţiei şi formării profesionale

Numele şcolii ÎPT

LICEUL TEHNOLOGIC „ELIE RADU”

Adresa şcolii ÎPT
telefon – fax – email

BD. ENERGETICIENILOR NR. 5 – SECTOR 3
TEL : 021 346 60 40
e-mail: grup_şcolar_elie_radu@yahoo.com
de la
până la
zi/luna/an 15.10.2016
zi/luna/an
ARIEŞ IOANA

Perioada acestui plan
Numele Directorului

14.10.2017

Semnătura
Directorului
Data
planului
îmbunătăţire

de

10.10.2016

Data aprobării
Numele inspectorului
Semnătura
inspectorului

Monitorizarea
internă

Prima perioadă
15 septembrie – 15
decembrie

Data la care s-au
adus
modificări
planului
de
îmbunătăţire:
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Perioada a 2-a
15 decembrie - 15
martie

Perioada a 3-a
15 martie - 15
iunie

PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1 –Managementul calităţii
Îmbunătăţirea comportamentului elevilor
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor
Ţinte

Îmbunătăţirea
sistemului de
management pentru
asigurarea calităţii
procesului instructiveducativ şi
promovarea
îmbunătăţirii
continue
Aplicarea
permanentă a
regulamentelor și
procedurilor la
nivelul unităţii de
învăţământ

Acţiuni necesare

1. Reactualizarea
ROFLTER şi a
Regulamentului Intern
2. Prelucrarea la clase şi
la şedinţele cu părinţii a
prevederilor ROFLTER şi
a Regulamentului Intern
3. Afişarea la avizier a
drepturilor, obligaţiilor şi
sancţiunilor prevăzute
pentru încălcarea
obligaţiilor
4. Utilizarea catalogului
electronic
5. Realizarea de activităţi
educative cu
reprezentanţi ai poliţiei
sau implicarea elevilor în
proiecte antiviolenţă
6. Îndrumarea elevilor cu
probleme și a părinților
spre cabinetul de
consiliere

Rezultate
măsurabile

Responsabil
pentru
îndeplinirea
acţiunilor

Prioritate
a acţiunii

Numărul
elevilor
sancţionaţi
pentru
indisciplină să
scadă cu 50%
faţă de anul
şcolar anterior

- diriginţi
- consilier
psihopedagog
- cadre
didactice
- directori

mare

Termene şi obiective
intermediare

Monitorizare
şi evaluare

20.10.2016

Directori

Permanent

Comisia de
disciplină

Costuri şi alte
resurse
necesare
Hârtie;
Imprimantă;
Cartuşe

Diriginţi
25.10.2016

Conform graficului

La nevoie

Instrumente:
- statistici
- rapoarte

Comentarii:
Principala cauză a acestui punct slab o constituie mediul de provenienţă al elevilor din unitatea noastră şcolară, lipsa de implicare a
părinţilor unora dintre elevi şi indiferenţa de care dau dovadă unele cadre didactice.
În urma modificărilor aduse în documentaţia specifică procesului de asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar şi în
documentaţia de evaluare internă a procesului instructiv-educativ, a apărut necesitatea intensificării activităţii comisiei de disciplină din
cadrul unităţii şcolare atât pentru sancţionarea elevilor care încalcă regulile de conduită, dar mai ales pentru prevenirea apariţiei unor
situaţii comportamentale mai grave.
PRINCIPIUL CALITĂŢII: 1 –Managementul calităţii
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Îmbunătățirea frecvenței elevilor
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
1.15 se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene şi
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
îndeplinirea
intermediare
acţiunilor
Îmbunătăţirea
1. Analiza
rapoartelor
Lunar, conform
sistemului de
procedurii
lunare
ale
diriginților  Cel puţin 40 - diriginţii
management al
privind absenteismul
elevi
de
la - directorii
medie
calităţii
2. Analiza
rapoartelor
cursurile de zi - consilier
Regulat, conform
psihopedagog
şi seral şi-au
Aplicarea permanentă Comisiei de monitorizare
tematicii CP
a frecvenţei şi notare
îmbunătăţit
a regulamentelor și
în
Consiliul
frecvenţa de la
procedurilor la nivelul ritmică
unităţii de învăţământ Profesoral
o lună la alta
3. Intensificarea
Permanent
Reducerea
comunicării diriginţi –
 Reducerea
numărului elevilor
părinţi, la primele semne
numărului
care absentează, în
de absenteism al elevilor
elevilor retraşi
special la clasele a
4. Utilizarea catalogului
în primele trei
IX-a şi a X-a.
Permanent
electronic
luni
Reducerea
5. Îndrumarea elevilor
numărului elevilor
cu probleme de
 Reducerea
exmatriculaţi
absenteism spre
numărului
Februarie/Iunie
Cabinetul de consiliere
elevilor
2016
6. Adoptarea unor soluţii
exmatriculaţi în
de recompensare a
semestrul I
elevilor cu frecvenţă
deosebită
Comentarii:

Monitorizare
şi evaluare

Costuri
şi alte
resurse
necesare

Directori

Responsabilul
Comisiei privind
combaterea
absenteismului
și abandonului
școlar

Hârtie
Xerox
Calculatoare

Instrumente:
- Centralizator
absențe
- Rapoarte
diriginți
- Rapoarte
comisie

Toţi diriginţii sunt instruiți în privinţa atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în exercitarea activităţilor de educare, consiliere şi
orientare a elevilor, mai ales la începutul ciclului liceal (clasa a IX-a).
Frecvenţa elevilor este un indicator important atât din punct de vedere al procesului didactic, dar şi ca element pentru siguranţa
acestora – un elev care absentează de la şcoală fără ştirea părinţilor poate fi o victimă sigură a pericolelor societăţii.
Anunţarea părinţilor în timp util, prin eCatalog, reduce atât efortul acestora de a veni la şcoală, dar şi al diriginţilor de a comunica
probleme importante pentru 25 – 30 elevi.
PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului
Îndeplinirea atribuţiilor specifice de către toate cadrele didactice
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PUNCTUL SLAB avut în vedere:
2.9 rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi factorii
interesaţi (în special de către membrii personalului şi de către elevi)
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea
Termene şi
Monitorizare
Costuri
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
şi evaluare
şi alte
îndeplinirea
intermediare
resurse
acţiunilor
necesare
1. Înmânarea,
pentru
Director
Responsabilităţile
fiecare cadru didactic, a  Manualul
Serviciul
15 oct. 2016 –
fiecărui membru al
unui exemplar din fişa
Calităţii (fişele
secretariat
medie
pentru
fişa Consiliul de
Hârtie
unităţii să fie clar
postului.
de atribuţii
postului
Administraţie
Xerox
formulate prin fişa
pentru membrii
Calculatoare
postului, prin
2. Elaborarea,
pentru
CEAC)
deciziile emise de
fiecare cadru didactic, a
Responsabil
director şi prin fişele
unui
centralizator
al  Fişe de
CEAC
de atribuţii specifice
comisiilor din care face
atribuţii
20 oct. 2016 –
fiecărei comisii din
parte acesta și funcția în
specifice, pentru
pentru
fișele
care fac parte
comisie
fiecare comisie
privind comisiile
din care fac parte
Responsabilizarea
3. Elaborarea, de către  Fişele postului
cadrele didactice
tuturor profesorilor
fiecare responsabil de
cadrelor
Responsabilii
şcolii pentru
comisie, a atribuţiilor
didactice din
comisiilor
realizarea unei
generale şi specifice ale
unitatea şcolară
educaţii de calitate
membrilor
comisiilor
Instrumente:
respective.
 Fişele de
10 sept. 2017 – - Fişa postului
autoevaluare a
pentru evaluarea - Fişe comisii
4. Discutarea
cadrelor
anuală
a - Condici de
problemelor apărute în
didactice
personalului
prezenţă
exercitarea atribuţiilor
Comentarii:
Această acţiune de îmbunătăţire este necesară în fiecare an şcolar datorită schimbărilor de personal didactic.
Unele cadre didactice sunt conştiente şi responsabile de atribuţiile şi responsabilităţile ce le revin la nivel de comisii şi în unitatea
şcolară. Sunt cadre didactice care efectuează multe ore de muncă în cadrul comisiilor din care fac parte, de multe ori fiind o mare
suprapunere de activităţi pe diferite segmente de activitate.
Există şi cadre didactice care nu îşi îndeplinesc atribuţiile în cadrul comisiilor, precum şi cadre didactice care având ore la mai multe
şcoli se eschivează de la multe dintre activităţile obligatorii (serviciul pe şcoală, consiliul profesoral etc.).
PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului
Comunicarea între participanții la procesul educațional
PUNCTUL SLAB avut în vedere:

11

2.7 comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea
măsurabile
pentru
acţiunii
îndeplinirea
acţiunilor
1. Afișarea informațiilor
Asigurarea
pentru profesori și elevi  Avizierul
diseminării complete
la avizierele specifice
profesorilor
Serviciul
medie
și la timp a
secretariat
informațiilor către
2. Afișarea informațiilor  Avizierul
toți factorii implicați
pentru
părinți
la
elevilor
Responsabil
în proces
avizierele exterioare
CEAC
 Registrul de PV
Asigurarea unei
3. Prelucrarea
al CP
Responsabilii
educaţii de calitate
informațiilor noi la clase
comisiilor
și la ședințele cu părinții
 Portofoliile
diriginților
Diriginții
4. Prelucrarea noutăților
în ședințele CP
 Portofoliile
comisiilor
5. Completarea la timp a
rapoartelor solicitate la
comisii
6. Cooperare
permanentă între cadrele
didactice pe probleme
diverse

Termene şi
obiective
intermediare

permanent

Monitorizare
şi evaluare

Consiliul de
Administraţie

Costuri
şi alte
resurse
necesare

Hârtie
Xerox
Calculatoare

Instrumente:
- documente
diverse
- proceseverbale

Comentarii:
Această acţiune de îmbunătăţire este necesară în fiecare an şcolar, datorită blocării involuntare a informțiilor de interes.
Colectarea informațiilor necesare elaborării unor rapoarte este dificilă, cadrele responsabile fiind nevoite să verifice personal
cataloage, condici etc.
Există situații în care părinții nu comunică cu proprii copii și nu cunosc anumite informații transmise de diriginți sau declară că au
uitat de anumite termene programate.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor
Elaborarea de materiale auxiliare proprii
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
3.3 există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt
de înţeles şi într-o varietate de formate
3.8 spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele
este cazul) şi îndeplinesc standardele industriale curente
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea
măsurabile
pentru
acţiunii
îndeplinirea
acţiunilor
Reducerea
1. Elaborarea de către
cheltuielilor elevilor
cadrele didactice a unor
 Nr. de cadre
Cadrele
cu manuale școlare
suporturi informative
didactice care au didactice
și auxiliare
electronice, pe diferite
elaborat
medie
curriculare
Informaticianul
discipline
materiale de
învățare pe
Utilizarea tehnologiei 2. Încărcarea
materialelor pe site-ul
suport electronic
informaționale
școlii, prin link-uri, pe
Crearea unui suport
 Nr. de
fiecare catedră
informațional
catedre care au
3. Utilizarea de către
individual, accesibil
încărcat pe siteelevi a acestor resurse în
tuturor elevilor
ul școlii
cadrul orelor sau la
materiale
domiciliu, prin accesarea
informative
site-ului școlii
4. Elaborarea de către
cadrele didactice,
personal sau cu ajutorul
elevilor, a unor planșe
sau machete care să fie
suport pentru susținerea
orelor

însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor
de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde
Termene şi
obiective
intermediare

16.11.2015

Permanent

24.06.2016

Monitorizare
şi evaluare

- Consiliul de
Administraţie

Costuri
şi alte
resurse
necesare
Site-ul şcolii

Instrumente:
- Monitorizare
a site-ului
şcolii
- Fişa de
observare a
lecţiei

 Nr. planșelor/
machetelor
elaborate și
avizate de
comisiile
metodice și
director

Comentarii:
Lipsa manualelor de specialitate la clasele de la filiera tehnologică este un impediment în realizarea metodelor active de instruire.
Se reduce considerabil timpul necesar lucrului individual şi aplicaţiilor practice. Profesorul este nevoit să dicteze noţiunile specifice
conţinuturilor predate, iar elevii nu pot urmări corespunzător explicaţiile şi exemplificările profesorului, mai ales că programele şcolare
sunt extrem de încărcate. Un alt aspect este imposibilitatea financiară a profesorilor de a realiza materiale individuale de învăţare sau
de lucru pentru toţii elevii, la fiecare temă tratată.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor
Creșterea implicării cadrelor didactice
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
3.16 performanţa tuturor membrilor personalului este monitorizată şi evaluată eficient conform unei strategii de evaluare care are ca rezultat planuri
de
acţiune şi îmbunătăţire
1.6 personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi factorii interesaţi se implică în asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei
educaţionale
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea
Termene şi
Monitorizare
Costuri şi
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
şi evaluare
alte
îndeplinirea
intermediare
resurse
acţiunilor
necesare
Îmbunătăţirea
1. elaborarea
- cel puțin 70%
calităţii
chestionarului cu itemi
dintre profesori
orelor de
care să reflecte toate
să obțină note
- membrii
mare
20.02 – evaluarea Director
Hârtie, tuș,
predare-învăţare
obiectivele urmărite
peste 8 (Foarte
CEAC
de către elevi
imprimantă
2. aplicarea
bine)
- șefi de
chestionarului
- identificarea a
Stabilirea unui
catedre
3. analiza răspunsurilor și cel puțin 3
calificativ parțial
- directori
Responsabi
centralizarea rezultatelor
cauze pentru
/ anual obiectiv
4. elaborarea unui raport
care elevii nu
20.03– diseminarea lii de arii
Identificarea
ce va fi înaintat
agrează un
percepției
rezultatelor
curriculare
responsabililor de comisii
cadru didactic
elevilor asupra
chestionarelor în CP
metodice, Consiliului
- identificarea a
activității
pentru
remedierea
Elevilor și Consiliului de
cel puțin 3
desfășurate de
neconformităților
administrație
măsuri pentru
profesori
5.
stabilirea
unor
măsuri
remedierea
Identificarea
remediale a deficiențelor
cauzelor
direcției de
constatate
enumerate
20.06 - stabilirea Instrumente:
abordare a lecției
ponderii
pentru - chestionare
pentru atragerea
calificativul
anual
(120 elevi)
elevilor spre
Fişa de
disciplină și ora
evaluare a
de curs
cadrelor
didactice
Comentarii:
Conform prevederilor Statutului Elevului aprobat prin ordin MENCȘ, elevii au dreptul să evalueze oficial implicarea profesorului la
ore, fapt care va fi luat în considerare și la acordarea calificativului anual, conform procedurii elaborate la nivelul școlii.
Acest demers țintește și spre responsabilizarea profesorilor, aceștia beneficiind de feed-back și având posibilitatea de a-și revizui
prestația în fața elevilor.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare
Îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele
elevilor şi
demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct
de plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea Termene şi
Monitorizare
Costuri şi
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
şi evaluare
alte
îndeplinirea
intermediare
resurse
acţiunilor
necesare
Asigurarea
1. elaborarea itemilor
- procentul de
echilibrării
pentru testele predictive
promovabilitate
Resurse
cunoștințelor
2. aplicarea la clase a
pe clasă, pe sem.
medie
Consiliul
de financiare
elevilor la
testelor predictive, în
I, să fie de cel
- responsabilii
05.10.2016 –
Administraţie
discipline
special la clasele de
puțin 80% ;
comisiilor
aplicare
teste
Hârtie
Insuflarea
început de ciclu (a IX-a și - procentul de
metodice
încrederii în
a XI-a)
participare la
Calculator
posibilitățile
3. analiza itemilor cu
orele de
- cadre
proprii pentru
rezultate slabe
pregătire
didactice
elevii slab
4. includerea in cadrul
suplimentară
01.11.2016 pregătiți
orelor a unui timp
pentru examenul
analiza testelor și
Obținerea de
destinat remedierii
de bacalaureat să
măsuri remediale
performanțe
deficiențelor constatate
fie de cel puțin
școlare
(dacă sunt minore), prin
70% pe sem. I;
clarificare și consolidare a - procentul de
cunoștințelor, abilităților
promovabilitate
sau atitudinilor
la examenul de
5.
proiectarea
unui bacalaureat să fie
Instrumente:
program suplimentar de de minim 40%.
permanent
- interpretar
pregătire

ea testelor
- grafice de
pregătire
- statistici
finale

Comentarii:
Măsura propusă se referă atât la îmbunătățirea situației școlare a elevilor pe parcursul anilor de studiu, cât și la rezultatele
obținute de aceștia la examenul de bacalaureat. Elevii din unitate intră în clasa a IX-a cu mare carențe în pregătirea de bază, dar și
în educație, iar efortul cadrelor didactice este imens, resursa de timp fiind insuficientă și programele școlare încărcate.
Elevilor din clasele terminale li se oferă gratuit ore de pregătire suplimentară la disciplinele de bacalaureat, dar nu sunt conștienți
de această oportunitate.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare
Îmbunătățirea performanțelor elevilor în competitii sportive
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor
şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.14 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de
plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare
Responsabil
Termene şi
Costuri şi alte
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
pentru
Prioritatea
obiective
Monitorizare
resurse
măsurabile
îndeplinirea
acţiunii
intermediare
şi evaluare
necesare
acţiunilor
Asigurarea
diversităţii
- Înscrierea elevilor la
 Liste
privind
30.10.2016 –
programelor
concursuri pe diferite
identificarea
participarea
la - Profesori
Cabinete
de
educaţionale.
teme
elevilor cu
concursuri şcolare - director
medie
Director
specialitate
potenţial de
- șefi de
şi extraşcolare
Exersarea
- Pregătirea
performanţă în
catedre
Laboratoare de
spiritului de
suplimentară a elevilor
domeniul de
 Diplome
Responsabilii
informatică
competiţie şi
specialitate
lucru in echipa.
- Participarea elevilor la
obţinute
de arii
concursuri
curriculare
Ateliere şcoală
Educarea
 Panoul
18.06.2017 gestionării
- Diseminarea
termen final
Consiliului elevilor
Coordonator
Sala de sport
emoțiilor în
rezultatelor obținute, la
proiecte
și
condiții de stres
nivelul școlii și pe site
programe
Materiale
specifice
Formarea și
- Recompensarea
dezvoltarea
elevilor cu performanțe
Responsabil
capacității de
deosebite
CEAC
Echipamente
autoînvățare și
sportive
autodepășire a
performanțelor
Comentarii:
Măsura a fost luată ca urmare a reducerii rezultatelor notabile la concursurile şcolare şi competiţiile sportive în ultimii ani. Deşi
există la toate ciclurile de învăţământ elevi cu potenţial deosebit, aceştia nu sunt suficient încurajaţi să participe la concursuri.
O altă problemă este şi lipsa fondurilor de premiere pentru elevii performanţi în anumite domenii.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea programelor de învăţare
Îmbunătățirea performanței profesionale a elevilor - 01.11.2016 // 16.06.2017
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
4.3 programele de învăţare au un caracter de includere din punct de vedere social, asigurând egalitatea în ceea ce priveşte accesul şi şansele elevilor
şi demonstrează o implementare activă a politicii privind egalitatea de şanse
4.15 informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de
plecare pentru dezvoltarea programelor de învăţare
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil Prioritatea
Termene şi
Monitorizare
Costuri şi
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
şi evaluare
alte resurse
îndeplinirea
intermediare
necesare
acţiunilor
Asigurarea
1. identificarea
- cel puțin 5 clase
pregătirii practice activităților care
din filiera
30.10.2016 –
a elevilor în
necesită exersarea
tehnologică să
identificarea
- Profesori
Cabinete
de
condiții reale de
deprinderilor și
participe la
elevilor cu
- director
medie
Director
specialitate
muncă
abilităților
activități realizate
potenţial de
- șefi de
Orientarea
2. identificarea
în parteneriat cu
performanţă în
catedre
Laboratoare
profesională a
conținuturilor care
un agent
domeniul de
Responsabilii
de informatică
elevilor pentru o
necesită aplicabilitate
economic de
specialitate
carieră
practică suplimentară
profil;
de arii
corespunzătoare
3. identificarea
- cel puțin zece
curriculare
Ateliere şcoală
calificării urmate
instituțiilor, agenților
elevi să participe
18.06.2017 Comportarea
economici care pot
la concursuri
termen final
Coordonator
Materiale
elevilor în situații contribui la pregătirea
profesionale sau
proiecte
și
specifice
concurențiale
suplimentară a elevilor
olimpiade școlare
programe
4. efectuarea de lecțiiîn domeniul de
Formarea și
vizită la instituții din
pregătire;
dezvoltarea
domeniul de calificare
- cel puțin zece
Responsabil
capacității de
urmat
absolvenți să își
CEAC
autoinstruire și
5. înscrierea și
continue formarea
autodepășire a
în domeniul de
participarea elevilor la
performanțelor
pregătire urmat
concursuri profesionale
în domeniul de pregătire
urmat
Comentarii:
Măsura a fost luată ca urmare a reducerii participărilor elevilor şcolii în cadrul unor proiecte sau programe de dezvoltare
profesională. La nivel european, un învăţământ de calitate pune accentul pe pregătirea practică a elevilor într-o anumită specialitate,
pe exersarea deprinderilor şi competenţelor în contexte diferite, în condiţii reale de muncă.
O problemă importantă este şi dotarea minimă şi învechită a atelierelor şcoală şi cabinetelor de specialitate.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea
Evaluarea traseului de formare profesională a elevilor claselor terminale
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
5.8 informaţiile, orientarea şi consilierea sunt eficiente, îndrumându-i pe elevi în ceea ce priveşte modalităţile de a-şi continua
absolvire
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene şi
Monitorizare
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
şi evaluare
îndeplinirea
intermediare
acţiunilor
Identificarea
- elaborarea unui
- cel puțin 70
nevoilor de
chestionar cu itemi
dintre elevi să
Consilierul
16.01 –
dezvoltare
specifici tematicii
completeze
psihopedagog
aplicarea
Directori
profesională a
- aplicarea
obiectiv
chestionarului
mare
viitorilor
chestionarului
chestionarul
Coordonator
absolvenți
- analiza răspunsurilor și - cel puțin 40
Diriginții
proiecte și
Asigurarea
centralizarea
dintre elevi să
programe
rezultatelor,
pe
dorească
suportului de
specializări
continuarea
Directorii
consiliere și
- înaintarea raportului
formării în
orientare a
către diriginți și
domeniul de
Membrii CEAC
elevilor claselor
consilierul psihopedagog pregătire
26.05.2017 –
terminale
- încheierea de
- 90 dintre
termen final
parteneriate și
protocoale de colaborare
cu organisme și instituții
care să contribuie la
consilierea elevilor

elevii claselor
terminale să
participe la
activități de
consiliere și
orientare
profesională

studiile după
Costuri şi
alte
resurse
necesare

Hârtie, tuș,
imprimantă

Laptop-uri
Videoproiect
or

Instrumente:
- chestionare
(100 elevi)
- parteneriate

Comentarii:
Măsura a fost luată ca urmare a identificării unui grad redus de motivație la elevii claselor terminale din anii anteriori pentru a
urma o carieră în domeniul de pregătire, principalele cauze fiind dezorientarea socială și nevoia urgentă de resurse financiare,
indiferent de munca prestată.
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PRINCIPIUL CALITĂŢII 5 – Predarea, instruirea practică şi învăţarea
Evaluarea rezultatelor învățării
PUNCTUL SLAB avut în vedere:
5.20 elevii sunt implicaţi în evaluarea progresului pe care îl realizează; evaluarea formativă şi feedback-ul sunt folosite
pentru monitorizarea progresului elevilor
Ţinte
Acţiuni necesare
Rezultate
Responsabil
Prioritatea
Termene şi
măsurabile
pentru
acţiunii
obiective
îndeplinirea
intermediare
acţiunilor
Exersarea
1. elaborarea unui
- cel puțin 40
capacității de
chestionar privind
elevi să exprime
01.11.2016 autoevaluare
situația elevilor la finalul
cu obiectivitate
elaborarea
Membrii CEAC
mare
obiectivă a
anului școlar anterior
cauzele care au
chestionarelor
activității proprii de 2. aplicarea
determinat
către elevi
chestionarului
rezultate școlare
Identificarea
3. centralizarea
slabe;
15.11.2016
–
cauzelor care au
rezultatelor, cu accent
- cel puțin 10%
aplicarea
determinat
pe cauzele negative
dintre cauzele
chestionarelor
rezultate slabe în
identificate în
identificate să
învățare
răspunsurile elevilor
fie diminuate;
Identificarea
4. elaborarea unui plan
- cel puțin 30%
30.11.2016
–
măsurilor
remedial de eliminare a
dintre elevi să
remediale pentru
acestor cauze
își remedieze
iniţierea aplicării
diminuarea acestor
traseul școlar
măsurilor
cauze
(note și
ameliorative
absenteism)

pentru planificarea învăţării şi
Monitorizare
şi evaluare

Costuri şi
alte
resurse
necesare

Directori
Diriginți

Hârtie
Imprimantă

Consiliul de
administraţie

Instrumente:
- chestionare
(120 elevi)
- statistici

Comentarii:
Anual, la începutul anului şcolar sunt realizate investigaţii care să contribuie la implementarea unor măsuri de îmbunătăţire a calităţii
educaţiei la nivelul unităţii şcolare, în privinţa procesului instructiv-educativ.
Investigaţiile sunt realizate prin chestionare de analiză aplicate elevilor privind activitatea proprie desfășurată în anul anterior,
urmărindu-se identificarea cauzelor care au determinat rezultatele școlare, dar și eventuale erori de strategie pentru care se pot proiecta
activități de îmbunătăţire.
Rezultatele chestionarelor vor fi diseminate și părinților pentru a se realiza o acțiune comună de ameliorare a situației.
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 Realizarea planului de școlarizare integral;
 Dotarea atelierelor în care se efectuează practica cu echipamente la standardele UE pentru
eficientizarea abilităţilor şi competenţelor dobândite şi compatibilitatea lor cu cele ale
angajatorilor;
 Instalarea în laboratorul de informatică a softurilor educaţionale;
 Modernizarea laboratoarelor tehnologice care facilitează realizarea activităţilor de învăţare practic
– aplicative, crescând interesul elevilor în vederea pregătirii curriculare şi profesionale, premisă
fundamentală a carierei ulterioare;
 Implementarea într-o măsură mai mare a metodelor de învăţare centrate pe elev – descriptor greu
de atins din cauza numărului mare de elevi pe clasă, a criteriilor individuale privind rezultatele la
învăţătură – metode diferenţiate de evaluare.
 Creşterea numărului de agenţi economici care să solicite colaborarea cu unitatea de învăţământ.
 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru propria perfecţionare prin înscrierea la cursuri de
formare, grade didactice, masterate, cursuri post-universitare şi prin dezvoltarea competenţelor de
bază la nivelul UE.
 Măsuri de prevenire a abandonului şcolar.
 Revitalizarea Consiliului elevilor pe şcoală privind proiectarea şi realizarea unor concursuri de
cultură generală, competiţii sportive şi alte activităţi extraşcolare.
 Continuarea activităţii de mentorat a echipei manageriale şi a coordonatorilor comisiilor metodice
pentru cadrele didactice tinere;
 Creşterea gradului de satisfacţie a cadrelor didactice pentru minimizarea fluctuaţiei de personal;
 Implementarea unei baze de date digitale pentru absolvenţii care vor urma o facultate sau se vor
angaja;
 Creşterea numărului de parteneriate pentru a mări reţeaua de legătură între şcoli;
 Participarea revistei „Excelsior” la concursurile organizate la nivel de sector şi municipiu;
 Atragerea de sponsori pentru îmbunătăţirea dotărilor şcolii şi promovarea imaginii acesteia;
 Realizarea unor activităţi de sprijin suplimentar destinat elevilor care au acumulat lacune din
cauza ritmului propriu mai lent de înţelegere, prin organizarea orelor de pregătire suplimentară,
precum şi realizarea activităţilor de pregătire suplimentară pentru elevii interesaţi din anii
terminali;
 Evaluarea periodică a progresului realizat de elevi, constatările profesorilor legate de stagnare,
regres sau progres constituie pârghii reglatorii în comportamentul şi atitudinea elevilor faţă de
activitatea şcolară;
 Îndrumarea şi sprijinirea tuturor cadrelor didactice în vederea modernizării demersului didactic;
 Încheierea elaborării procedurilor, asigurând astfel un manual al calităţii funcţional şi optimizat şi
eficientizând întreaga activitate;
 Obţinerea unor rezultate la fel de bune la examenele de certificare a competenţelor profesionale ca
şi cele anterioare şi creşterea procentului de promovabilitate la examenul de Bacalaureat;
 Înfiinţarea de noi cercuri extra-curriculare şi inter-disciplinare la nivelul şcolii pentru
aprofundarea unor cunoştinţe, descoperirea de noi aptitudini şi talente, utilizarea conexiunilor între
cunoştinţele acumulate la diverse discipline, dezvoltarea de noi aptitudini practice;
 Responsabilizarea în mai mare măsură a unor cadre didactice în ceea ce priveşte importanţa
managementului educaţional pentru ameliorarea calităţii proceselor de predare–învăţare–evaluare;
 Previzionare în bugetul de venituri a resurselor necesare desfăşurării civilizate, eficiente, a
activităţii comisiei de calitate;
 Revizuirea Regulamentului Intern pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi diseminarea acestuia la
fiecare clasă;
 Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Liceului Tehnologic ” Elie
Radu”pentru anul şcolar 2016 – 2017 şi diseminarea acestuia la fiecare clasă;
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 Implicarea într-o măsură mai mare a Consiliului elevilor şi a Consiliului reprezentativ al părinţilor
în luarea unor decizii (revizuirea Regulamentului Intern, propuneri pentru programe CDL etc.);
 Stabilirea stilurilor de învăţare pentru elevi pe baza evaluării iniţiale şi aplicarea efectivă la ore a
rezultatelor obţinute prin aceste evaluări, diferenţiind, pe cât posibil, procesul de instruire în
funcţie de elev;
 Continuarea sprijinirii semnificative şi eficace a elevilor pentru rezolvarea unor probleme
personale şi de orientare şi consiliere;
 Colaborarea foarte bună a membrilor noii Comisii de evaluare instituţională şi asigurare a calităţii
cu echipa managerială, cu responsabilii comisiilor metodice, cu şefii de catedră, cu elevii şi, în
general, cu toţi cei supuşi acestei monitorizări;
 Îmbunătăţirea bazei de date din domeniul asigurării calităţii;
 Monitorizarea documentelor şcolare pentru diminuarea numărului de greşeli;
 Instituirea unui site CEACER pentru mărirea vitezei de obţinere a informaţiilor.

DESCENTRALIZAREA
Un pas al descentralizării unităţii noastre şcolare este acela de ordonator terţiar de credite,
întocmindu-şi singură proiectul de buget.
Încadrarea personalului didactic cu acordul unității şcolare.
Ponderea prea mică a cadrelor didactice din şcolii în consiliul de administraţie.
INSPECTIA ŞCOLARĂ
În anul şcolar 2016-2017 în unitatea noastră şcolară s-au efectuat urmatoarele tipuri de inspecţii:
- preinspecţii, inspecţii curente şi de specialitate în vederea obţinerii gradelor didactice
conform tabelului:
Situaţia înscrierii la grade didactice. Înscrieri la grade didactice în 2016-2017
Gradul didactic
Definitivat:2016-2017

Nr. Cadre didactice

1. Mihăiță Daniel
2. Ciocioman Alexandru Mihai
1. Stoian Nelu
2. Florea Carmen

Gradul didactic :II 2016-2017
Gradul didactic I : 2016-2017

Grade didactice în derulare:
1. Bărbulescu Oana
2. Pițigoi Adriana

Gradul didactic II

1. Opera Laura

Gradul didactic I

Inspectii tematice în datele de :
- 3.10.2016;
- 28.01.2017;
- 13.03.2017;
- 4.05.2017;
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ANALIZA PSIHO-SOCIODEMOGRAFICĂ A POPULAŢIEI ŞCOLARE pe
anul şcolar 2016-2017

III.

2. Plan de școlarizare

Forma de învăţământ: liceu zi
Filiera

Profil

Specializare

Tip
clasa

Clasa

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecanic pentru întreţinerea şi
reparaţii

Normal

a IX- a

Total clase
Filiera

Profil

Specializare

Tip
clasa

Clasa

Tehnologică
Total clase

Servicii

Tehnician în administrație

Normal

a IX- a

Filiera

Profil

Specializare

Tip
clasa

Clasa

Vocațională
Total clase

Sportiv

Instructor sportiv

Normal

a IX- a

Nr. Clase
realizat
propus

Nr.
Elevi

1

1

32

1

1

32

Nr. Clase
realizat
propus
2
2

Nr.
Elevi

2
2

62
62

Nr. Clase
realizat
propus
2
2

Nr.
Elevi

2
2

60
60

Forma de învăţământ: scoala profesionala curs zi
Filiera

Domeniul

Calificarea profesională

Tip
clasa

Clasa

Tehnologică
Total clase

Mecanică

Mecanic auto

Normal

a IX- a

Nr. Clase
realizat
propus
1
1

Nr.
Elevi

1
1

30
30

Forma de învăţământ: seral
Filiera

Profil

Specializare

Tip clasa

Clasa

Tehnologică

Tehnic

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii

normal

Clasa a IX- a

Total clase

Nr. Clase
propus realizat
1
1
1

Nr. Elevi
24

1

24

Forma de învăţământ: Ciclul superior al liceului – clasa a-XI a -seral
Domeniu

Calificare

Clasa

Tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii

a XI- a

Nr. Clase
propus realizat

Nr. Elevi

Mecanic

Total clase:

22

2

2

60

2

2

60

3. EFECTIVELE SCOLARE : 2016-2017
Nr.
crt.
1

Forma de
învăţământ
LICEU ZI

Clasa

Profil/ specializare

Nr.
elevi
32

Nr.
fete
12

Nr.
băieţi
22

IX A

Tehnic /Tehnologică

IX D, E

62

31

31

IX B,C

Servicii / Tehnician în
administrație
Sportiv/

60

15

45

X A,D

Tehnic /Tehnologică

37

13

24

XE

Servicii / Tehnician în
administrație
Sportiv/

19

8

11

56

5

51

Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Instructor sportiv

27

0

27

51

12

39

Tehnician in constructii si
lucrari publice
Servicii / Tehnician în
administrație
Tehnician mecanic pentru
întreţinere şi reparaţii
Instructor sportiv

23

5

23

24

12

12

20

8

12

43

2

41

19

7

12

IXA

Tehnician în instalații
electrice
Mecanic auto

30

0

30

XA

Mecanic auto

21

0

21

12 rural
9 urban

IX A

Tehnician mecanic de
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecanic de
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecanic de
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecanic de
întreţinere şi reparaţii
Tehnician mecanic de
întreţinere şi reparaţii

24

13

11

30

14

16

60

20

40

61

25

36

66

24

42

6 rural
18 urban
8 rural
22 urban
11 rural
49 urban
8 rural
53 urban
7 rural
59 urban

X B,C
XI A
XI B, C
XI D
XI E
XII A
XII B,C
XII D
2

3

Scoala
profesionala

Liceu seral

XA
XI A,B
XII A, B
XIII A, B, C

23

Mediu de
rezidenţă
7 rural
25 urban
16 rural
46 urban
9 rural
51 urban
16 rural
21 urban
6 rural
13 urban
11 rural
45 urban
10 rural
17 urban
14 rural
37 urban
6 rural
17 urban
11 rural
13 urban
2 rural
18 urban
7 rural
36 urban
4 rural
15 urban
19 rural
11 urban

VI. CURRICULUM
În unitatea noastră şcolară s-a aplicat curriculum naţional elaborat de M.E.N.C.S., iar orele din
curriculum la decizia scolii au fost distribuite astfel:

CDL-LICEU ZI, an şcolar 2016-2017
NR.
CRT

1.

3.

4.

5.

6.

7

8.

CLASA
9 A,
Domeniul:Mecanică,
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii:
9 D, E
Domeniul:Economic,
profil servicii,
Tehnician în
administraţie
10 A,
Domeniul:Mecanică,
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii:
10 D
Domeniul:Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice, Tehnician în
constructii şi lucrări
publice
10E
Domeniul:Economic,
profil servicii,
Tehnician în
administraţie
11 B,C Filiera
vocaţională, profil
sportiv
Calificarea Instructor sportiv,
Istorie
11 B,C Filiera
vocaţională, profil
sportiv
Calificarea - Instructor
sportiv, Pregătire
sportivă practică
11 B,C Limba și
literatura română
12 B,C Filiera
vocaţională, profil

NR.OR
E
90 h/an

DENUMIREA OPTIONALULUI

Identificarea şi rezolvarea de probleme –
Disciplină nouă

90 h/an

Documentația tranzacțiilor economice –
Disciplină nouă

90 h/an

Pregătire pentru integrare socială – Disciplină
nouă

90 h/an

Integrarea socio-profesională în domeniul
finisajelor – Disciplină nouă

90 h/an

Tehnici comerciale -– Disciplină nouă

35 h/an

O istorie a comunismului în România Aprofundare

70 h/an

Comportament și coordonare -Aprofundare

35 h/an

Textul literar – Analiză și interpretare - 1h/sapt

35 h/an

Istoria monarhiei in România
24

sportiv
Calificarea Instructor sportiv,
Istorie
9. 12 B,C Filiera
70 h/an
vocaţională, profil
sportiv
Calificarea - Instructor
sportiv, Pregătire
sportivă practică
10 12 B,C Limba și
35 h/an
literatura română

Comportament și coordonare -Aprofundare

Analiză și argumentare - Aprofundare

CDL-Școală profesională, an şcolar 2016-2017
NR.
CRT

CLASA

1.

9 A,
Domeniul:Mecanică
Mecanic auto
10A,
Domeniul:Mecanică
Mecanic auto

2.

NR.OR
E
150 h/an

DENUMIREA OPTIONALULUI

Educație profesională

270 h/an

Integrare pe piața muncii

V. RESURSE UMANE
a. În anul şcolar 2016-2017 la nivelul unităţii şcolare funcţionează un număr de
52cadre didactice cu norma de bază , din care:

Profesori titular – 33din care:
Nr.crt. Gradul didactic
1
2
3
4
5
6

Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Debutant
În curs de
calificare
Doctorat

Nr.
Persoane
16
5
11
0
0
1

Profesori suplinitori – 19 din care:
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6

Gradul didactic
Gradul didactic I
Gradul didactic II
Definitivat
Debutanți
În curs de calificare
Doctorat

Nr.
Persoane
7
0
4
6
0
2
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- Personal didactic auxiliar: 8 posturi/7 persoane
- Personal nedidactic: 6 posturi/6 persoane

b.
La concursul naţional unic de titularizare au participat un număr de 10 cadre didactice, care au
funcţionat în anul şcolar 2016-2017, 3 cadre didactice au primit continuitate în baza concursurilor din
aneriori, iar 2 cadre didactice s-au titularizat în unitatea noastră școlară. La disciplina Matematică, școala
a organizat concurs pentru 1 post.
c . Statistica posturi :
În an şcolar 2016-2017, la cadrele didactice numărul de norme a fost de 57,07 posturi, iar planul
de şcolarizare s-a realizat integral.
Nr. posturi an şcolar 2017– 2018 : 62,73
VI. SITUAŢIA DEMOGRAFICĂ
Cu toate că populaţia şcolară este în scădere, s-a realizat planul de şcolarizare integral. Ca puncte
slabe menţionez: o parte din copii abandonează şcoala, fie pentru a lucra şi a face faţă situaţiei materiale
precare din mediul lor familial, fie că pleacă în străinatate pentru a-şi găsi de lucru acolo.
Pentru diminuarea abandonului şcolar s-ar impune anumite măsuri legislative:
a.
interzicerea agenţilor economici de a angaja tineri care nu dovedesc cu acte ca au
finalizat învăţământul obligatoriu;
VII. FUNCŢIONAREA ÎN ANUL ŞCOLAR 2016-2017 ŞI 2017-2018
Unitatea noastra şcolară a funcţionat în anul scolar 2016/2017 cu un numar de 765 de elevi, iar în
acest an şcolar are un număr de 760 elevi
Efectivele la clase au fost cuprinse în limitele legale fără să fie nevoie de aprobări în acest sens.
VIII. Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare
Unitatea şcolară are încadraţi în posturi de conducere doi directori: - director Arieş Ioana, cu delegaţie
– numită prin Decizia ISMB nr. 3665/11.08.2016 şi cu concurs prin Decizia ISMB nr. 6171/21.12.2016 și
director adjunct Neamțu Marilena cu delegație numită prin Decizia ISMB nr. 4097/29.08.2016.
La nivelul şcolii există o comisie de verificare a actelor de studii numită prin decizia nr.
36/09.09.2016.
IX. Aspectele calitative ale învăţământului
Situaţia statistică de sfarşit de an şcolar promovaţi, repetenţi, abandon şcolar
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Rezultate ale elevilor la sfârşit de an şcolar
a) Liceu – zi, ruta directă
Elevi – situaţia şcolară an şcolar 2016/2017
Nr.
crt.

Clasa

1
2
3
4

a- IX-a
a - X-a
a- XI-a
a- XII-a
TOTAL

1

2

3
4
5
6

Nr
crt
1
2
3
4

Elevi existenţi la
sfârşitul anului
şcolar
Total
Feminin
151
55
110
26
113
29
75
16
449
126

Veniţi

Total
5
4
1
10

F
1
2
1
4

Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări – zi

Tehnician mecanic
pentru întreţinere
şi reparaţii
Tehnician
construcţii şi
lucrări publice
Instructor sportiv
Tehnician în
admininistraţie
Technician in
instalații electrice
Total

CLASA
a- XI-a

CLASA
a- XII-a

Total

Total

87

22

27

9

21

5

23

0

16

8

34

12

-

-

14

7

20

5

-

-

196

33

55

15

52

4

46

12

43

2

101

49

60

29

18

8

23

12

-

-

14

6

-

-

-

-

-

-

14

6

432

122

142

53

105

24

112

29

73

16

Total

Total

Feminin

CLASA
a- X-a

Feminin

CLASA
a- IX-a

Feminin

Număr elevi
promovaţi

Specializarea

-

Feminin
58
26
29
16
129

Feminin

Nr
crt

Total
154
112
125
82
473

Plecaţi prin
transfer; retraşi;
exmatriculaţi
Total
Feminin
8
4
6
2
12
8
1
34
7

Feminin

-

Elevi înscrişi la
început de an şcolar

Total

Situaţie elevi –după media generală

CLASA
a- IX-a
a - X-a
a - XI-a

a- XII-a
TOTAL

TOTAL

151
110
113
75
449

Promovaţi
din care:

142
105
112
73
432

Feminin

Media generala
5-6,99
7-8,99 9-10

53
24
29
16
122

63
65
49
49
226

27

79
33
60
24
196

7
3
10

Repetenți
9
5
1
2
17

- Promovabilitate:
Clasa
a IX-a
a X-a
a XI-a
a XII-a

Promovabilitate
%
94,03%
95,45%
99,11%
97,33%

- Departajare pe medii liceu zi:
- Clasa a IX-a
Clasa a X-a
0 0
7

5-6,99

5-6,99

7-8,99

7-8,99

33

9-10,00

9-10,00

65

- Clasa a XI-a

Clasa a XII-a
5-6,99

0

0 0

7-8,99

5-6,99

24

7-8,99

9-10,00

9-10,00
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b) Liceu – seral,
- Liceu –seral: Elevi –situaţia şcolară
Nr.
Crt.

1
2
3

Clasa

a- IX-a
a- X-a
a- XI-a

Elevi inscrisi la
început de an
şcolar
Total
24
30
60

Feminin
13
14
20

Plecati prin transfer;
retrasi;
exmatriculati
Total
3
1
28

Feminin
3
-

Veniţi

B
-

F
-

Elevi existenti la
sfarsitul anului
şcolar
Total
21
29
60

Feminin
10
14
20

4
5

a- XII-a
a- XIII-a
TOTAL

61
66
241

25
24
96

1
5

0
3

-

-

61
65
236

25
24
93

- Situaţie elevi –după media generală
CLASA

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

14
24
47
46
56
187

TOTAL

1
1
2

7
5
13
15
9
49

CLASA
a- IX-a

Total

Total

Tehnician
mecanic pentru
întreţinere şi
reparaţii

187

73

14

Total

187

73

14

CLASA
a- X-a

Total

6

24

6

24

CLASA
a- XI-a

Total

11

47

11

47

- Promovabilitate:
Clasa
a IX-a
a X-a
a – XI-a
a XII-a
a XIII-a

Promovabilitate
%
66,66%
82,75%
78,33%
75,40%
86,15%

- Departajare pe medii liceu seral:

29

CLASA
a- XII-a

Total

16

46

16

46

CLASA
a- XIII-a

Total

Feminin

Număr
elevi
promovaţi

Feminin

Specializarea

Feminin

1

3
6
16
10
13
48

Repetenți

Situaţie - elevi promovaţi, pe specializări – seral

Feminin

Nr
crt

Media generala
7-8,99
9-10

11
17
30
36
43
137

Feminin

-

5-6,99

6
11
16
21
19
73

Feminin

1
2
3
4
5

din care:
Feminin

Total
Promovaţi

Nr.
crt.

21

56

19

21

56

19

- Clasa a IX-a

Clasa a X-a
5-6,99

5-6,99

7-8,99

7-8,99

5-6,99
5-6,99

9-10,00

9-10,00
9-10,00

7-8,99
7-8,99

9-10,00

- Clasa a XI-a

Clasa a XII-a
5-6,99
5-6,99

7-8,99

7-8,99
9-10,00

9-10,00

Clasa a XIII-a

-

5-6,99

7-8,99

9-10,00

- e)Şcoală Profesională – curs de zi
- Elevi –situaţia şcolară,
Nr.
crt.

1
2

Elevi înscrişi la început
de an şcolar

Clasa

Total
30
21
51

a - IX-a
a - X-a
TOTAL

Feminin
0
0
0

Plecaţi prin
transfer; retraşi;
exmatriculaţi
Total Feminin
2
0
1
0
3
0

Veniţi

B
1
1
2

F
0
0
0

Elevi existenţi la
sfârşitul anului
şcolar
Total
Feminin
29
0
21
0
50
0

- Situaţie elevi –după media generală,
CLASA

Nr.

Total

Promovaţi
din care:

Femini
n

Media generala
5-6,99
7-8,99 9-10
30

Repetenți

crt.
1
2

a - IX-a
a - X-a
TOTAL

29
21
50

28
16
44

0
0
0

23
10
33

5
6
11

-

1
5
6

- Situaţia- elevi promovaţi, pe specializări,
Nr. crt

Specializarea

1

Mecanic auto
Total

Numar elevi promovati
Total

44
44

Feminin

0
0

- Promovabilitate:
100

Clasa
a - IX-a
a - X-a

Promovabilitate
%
96,55%
76,19%

80
60
40
20
0
Clasa a IX-a

Clasa a X-a

d) Situaţia cuprinderii absolvenţilor
- 100% din absolvenţii cu examen de bacalaureat urmează o formă de învăţământ universitară.
- 85% din absolvenţii de liceu seral lucrează în specialitate sau în alte domenii.
- 60% din absolvenţii de liceu zi lucrează în specialitate sau în alte domenii.
- 85% dintre absolvenţii școlii profesionale continuă de asemenea studiile.
X. Situaţia bazei materiale, infrasctructura învăţământului, dotare, resurse materiale logistice,
echipamente
Starea fizică a clădirii este bună, cladirea fiind construită în 1970, ca material de construcţie s-au
utilizat plăci prefabricate din beton armat.
Unitatea ţcolară are în dotare 3 clădiri: a şcolii, a Atelierelor şcoală şi cea a Centrului Sportiv APOLLO
b. are autorizaţii de funcţionare
c. unitatea şcolară nu are litigiu pe probleme de teren sau clădiri
d. Unitatea şcolară are centrală proprie de încălzire
e. Centrului Sportiv APOLLO are centrală proprie de încălzire
La Atelierele şcoala nu avem centrală proprie de încălzire, acestea fiind conectate la reţeaua de
termoficare.
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XI. Preocupare pentru formare continuă şi perfecţionare
Cadrele didactice din unitatea şcolară sunt preocupate permanent de formarea şi perfecţionarea continuă:
1. Grade didactice
Nr.
crt.

Nume şi prenume

Specialitate

Gradul

Tip inspecţie

Ed. fizică şi sport

II

curentă

Limba engleză

II

specială

1

STOIAN NELU

2

PIŢIGOI TIBI ADRIANA

3

CIOCIOMAN
ALEXANDRU

Ed. fizică şi sport

DEFINITIV

De specialitate

4

CIOCIOMAN
ALEXANDRU

Ed. fizică şi sport

DEFINITIV

La clasă

5

BĂRBULESCU OANA
RALUCA

Limba şi literatura
română

II

specială

6

FLOREA CARMEN
LĂCRĂMIOARA

Limba şi literatura
română

II

curentă

2. Cursuri de formare și perfecționare
Nr.
crt.

1

2

3

4

Nume şi prenume

ARIEȘ IOANA

Domeniul
formării

Tema / subiectul
programului de formare

Management

Managementul
activitatilor
extracuriculare si nonformale

Management

Comunicarea eficienta si
medierea conflictelor in
mediul scolar

Formare
continuă

Metode de educatie:
Metoda teatrului labirint
si metoda teatrului de
improvizatie

PROEDUS

Expert achizitii publice

Ministerul
Muncii,
familiei,
protectiei
sociale si
persoanelor
varstince

Management
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Nr. ore /
nr. credite

Forma de
acreditare

PROEDUS

15 credite

PROEDUS

5

PARASCHIVESCU
IULIANA

Formare
continuă

6

BĂRBULESCU OANA
RALUCA

Formare
continuă

7

ONESCU CORNELIA
CORINA

Formare
continuă

8

FLOREA CARMEN
LĂCRĂMIOARA

Formare
continuă

9

MANOLE MARIANA

Management

Management de proiecte

10

MINCU GEORGETA
LUMINIȚA

Formare
continuă

Curs de abilitare
curriculara la disciplina
istorie pentru profesorii
care predau la clasa a v-a

ISMB, ISE,
CCDBucuresti

11

MĂNESCU EUGENIA
SIMONA

Evaluare
competențe

Evaluator de competențe
profesionale ale cadrelor
didactice

CCD

12

BĂRBULESCU OANA
RALUCA

Formare
continuă

Cursul de pregatire in
domeniul didactic II

Facultatea
de litere - UB

13

STĂNILĂ DANIELA

Formare
continuă

Enseigner le FLE a un
public enfant

Institutul
francez

14

DOLOIU FLORENTINA

Formare
continuă

15

PIȚIGOI TIBI ADRIANA

Formare
continuă

Trepte in formarea
continua Profesori

Universitatea
din Craiova

16

MANEA LUIZA
EMANUELA

Management

Managementul
proiectelor educationale

17

Doctorat

Forumul Educational
MAGISTER

Marketingul serviciilor
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ICR, ISMB,
UB

20 credite

25 credite

CCD
Bucuresti

CCD
ASE
Bucureşti,
Facultatea
de Marketing

18

CEAUȘ CAMELIA
GABRIELA

Formare
continuă

Workshop-ul de
corelarea calificarii
elevilor in cadrul sc.
Profesionale

19

KIRAT VALENTINA
NATALIA

Formare
continuă

Supraviețuire, traiși viață
în muncă

20

Formare
continuă

Workshop "Liderul:
meditator informal"

21

Formare
continuă

Filme pentru liceeni

22

Formare
continuă

"Educație pentru
sănătate"

Management

Managementul
activităților
extracuriculare și
nonformale

23

CCDA

Asociația
Club Sportiv
Eco-Alpin
Scoala
postliceală
sanitară
"Carol
Davila"
Programul
de cooperare
elevilor
români și
Asociația
Macondo
Organizația
"Salvați
copiii"

15 credite

PROEDUS

PARTENERIATE ÎNCHEIATE PE DIFERITE TEME
2016 - 2017

Nr.
crt.

Denumire
document

Anul
valabilităţii

Instituţia
parteneră

1

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Liceul Teoretic
„Dante Alighieri”

2

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Colegiul Tehnic
”Anghel Saligny”

3

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Liceul Tehnologic
„Theodor Pallady”

4

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala gimnazială
”George
Topârceanu”

5

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala
Profesională
Specială nr. 3

Obiectul colaborării

implicarea cadrelor
didactice în educarea
elevilor defavorizați
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Durata
colaborării

1 an

Observaţii

Proiect
educațional
”Școala contra
străzii” - CAEM
2017, A8, poz. 24

6

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Colegiul Tehnic
”Mihai Bravu”

7

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala
Profesională
Specială nr. 3

integrarea socială a elevilor
defavorizați; educarea
elevilor pentru prevenirea
delicvenței juvenile

1 an

Festival - concurs
”Adolescenții
spun NU
violenței” - CAEM
2017, A8, poz 23

8

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala
Profesională
Specială nr. 3

integrarea socială a elevilor
defavorizați; educarea
elevilor pentru
comportamente de viață
sănătoasă și protecție a
mediului

1 an

9

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala
Profesională
Specială nr. 3

activități de educare a
tinerilor pentru
multiculturalitate

1 an

10

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Școala Gimnazială
Specială ”Emil
Gârleanu” - Galați

activități de educare a
tinerei generații, de
promovare a
interculturalității și
prevenirii discriminării în
societate

1 an

Activitate
metodicoștiințifică
municipală
”Protecția
mediului și
creșterea calității
vieții”
Activitate
metodicoștiințifică
municipală Concurs de
postere:
Cunoașterea
patrimoniului,
valorilor culturale
și personalităților
Bucureștiului
Proiect
educațional Sesiune de
comunicări pe
teme de didactică
”Profesorul, liant
între școală și
societate”

11

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

Fundația Ecologică
Green București

activități de educare pentru
inițierea procedurilor de
prim ajutor în caz de
urgență și interventie în
situații posibile de accident

12

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

Liceul Tehnologic
”Dimitrie
Bolintineanu” Bolintin-Vale,
Giurgiu

educarea elevilor pentru
comportamente de viață
sănătoasă și protecție a
mediului

35

martie aprilie 2017

1 an

Sesiunea
Națională de
Comunicări a
Elevilor ”Mens
sana in corpore
sano”. Curs de
prim ajutor
Proiect
Educațional
Interjudețean
”Mai mult verde
pentru sănătatea
ta”

13

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

Şcoala
sanitară
postliceală “Carol
Davila”

activităţi de dezvoltare a
comportamentelor
responsabile şi deprinderi
de viaţă sănătoasă, de
prevenire a îmbolnăvirilor;
activităţi de promovare a
ofertei educaţionale;
activități de voluntariat

1 an

14

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

Şcoala postliceală
FEG

activităţi de dezvoltare a
comportamentelor
responsabile şi deprinderi
de viaţă sănătoasă, de
prevenire a îmbolnăvirilor;
activităţi de promovare a
ofertei educaţionale

1 an

15

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Universitatea
Spiru Haret

promovarea ofertei
educaţionale; consilierea
elevilor privind cariera

3 ani

16

Protocol de
colaborare

2016 - 2017

Universitatea
Creştină “Dimitrie
Cantemir”

promovarea ofertei
educaţionale; consilierea
elevilor privind cariera

1 an

17

Contract de
parteneriat

2016 - 2017

Școala
Profesională
Specială nr. 3

integrarea elevilor cu nevoi
speciale care locuiesc în
centrele de plasament în
acțiuni comunitare și de
voluntariat; activități de
integrare socială

1 an

18

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

MApN - Centrul
Militar
al
sectorului 3

prezentarea ofertei
profesionale a armatei;
atragerea spre profesia
militară a candidaților cu
potențial aptitudinal ridicat
și adecvat cerințelor de
recrutare ale Ministerului
Apărării Naționale

februarie
2017

19

Acord de
parteneriat

2016 - 2017

Liceul Tehnologic
”Anghel Saligny”
Fetești

activităţi de dezvoltare a
comportamentelor
responsabile şi deprinderi
de viaţă sănătoasă, de
prevenire a delicvenței, de
integrare în societate

nov 2016 iunie 2017

36

Proiect regional
”Învățați să
ajutați!”

Simpozion
concurs
”ȘCOALACENTRUL NONVIOLENȚEI”

20

2016 - 2017

Asociația cultural științifică ”Vasile
Pogor” - Iași

21

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 117

22

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 126

23

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 195

24

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 20

25

2016 - 2017

Școala gimnazială
”LEONARDO
DA
VINCI”

26

2016 - 2017

Școala gimnazială
”Mihai Botez”

27

2016 - 2017

Școala gimnazială
”CEZAR BOLLIAC”

28

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 131

29

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 54

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 84

31

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 80

32

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 134

33

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 181

34

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 27

35

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 95

36

2016 - 2017

Școala gimnazială
”Liviu Rebreanu”

37

2016 - 2017

Școala gimnazială
”Nicolae Labiș”

38

2016 - 2017

Școala gimnazială
”Mexic”

39

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 112

30

Proiect de
parteneriat

Parteneriat
educativ

promovarea valorilor
culturale, artelor, studiilor
educaționale în cadrul unor
expoziții internaționale

promovarea ofertei
educaţionale; dezvoltarea
de activități atractive și de
interes pentru elevi;
dezvoltarea relațiilor
comunitare

37

1 an

1 an

Proiect Național
”Nașterea
Domnului –
Renașterea
Bucuriei”

40

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 92

41

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 149

42

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 116

43

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 82

44

2016 - 2017

Școala gimnazială
nr. 86

45

2016 - 2017

Liceul Teoretic
”Radu Popescu”
Popești - Leordeni

CONTRACTE CU AGENŢI ECONOMICI / INSTITUŢII PUBLICE
AN ŞCOLAR 2016 - 2017

Nr.
crt.

1

2

3

4

Denumire agent economic /
instituţie publică

SC AUTOCOBĂLCESCU
SRL

AUCHAN
VITAN

BUCUREȘTI

Carrefour ParkLake

Primăria Sectorului 3

Adresa

Splaiul Unirii
nr. 311, sector
3

Scopul
parteneriatului

Clasa

Nr. elevi
care au
încheiat
convenţii
individuale

Observaţii

efectuarea
stagiilor de
pregătire
practică

a X-a şcoală
profesională

16

Calificare:
Mecanic auto

Calea Vitan nr.
236, sector 3

efectuarea
stagiilor de
pregătire
practică

a XI-a E
liceu zi

24

Calificare:
Tehnician în
administrație

Str. Liviu
Rebreanu nr.
9, sector 3

efectuarea
stagiilor de
pregătire
practică

a IX-a D, a
IX-a E liceu
zi

62

Calificare:
Tehnician în
administrație

implementarea
catalogului
electronic

38

toate
clasele - zi,
seral,
școală
profesională

Informare
rapidă (prin
SMS, email) a
părinţilor
asupra situaţiei
şcolare şi
frecvenţei
copiilor

5

Secția 11 Poliție - Biroul
de Ordine Publică Compartiment Proximitate

activități
educative
privind violența
în unitățile de
învățământ

IX - XII liceu
zi și IX, X
școală
profesională

6

Secția 11 Poliție - Biroul
de Ordine Publică Compartiment Proximitate

activități
educative
privind
siguranța pe
internet

IX - XII curs
de zi și
școală
profesională

Ministerul Administrației și
Internelor - DGPMB

activități de
prevenire a
delicvenței
juvenile, a
absenteismului
și abandonului
școlar

7

8

DGASMB

Splaiul
Independenței
nr. 315 A

9

CCD București

10

Primăria Municipiului
București - PROEDUS

Proiectul
”Unde-i Lege,
Nu-i
Tocmeală!”

IX - XII curs
de zi

activități de
prevenire a
delicvenței
juvenile

a X-a A zi

activități
educative,
activități
metodice și
științifice

IX - XII curs
de zi și șc.
profesională

activități
educative și de
voluntariat

IX - XII curs
de zi

22

Rezultate la examenele de certificare a competenţelor
Sesiunile IUNIE 2017 şi AUGUST 2017, NIVEL 4

39

Programul
”Tineri în
Europa - Un
program de
prevenire a
consumului de
droguri” (Youth
in Europe - a
Drug
Prevention
Programme”)
activitate
metodică
„DREPTURILE
COPILULUI”;
conferința
municipală
„EDUCAȚIA
COMBATE
VIOLENȚA”
”Festivalul
Sportului”;
”Fii și tu
voluntar”

a. Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării nivel 4
anul şcolar: 2016-2017, sesiunea:IUNIE 2017
1. Modul de organizare a examenului - informaţii referitoare la:
- arondări, calificări, număr de candidaţi:
_____________________________________________________
Nr.
crt.

1.

Unitatea de
învăţământ

Nr. elevi
Calificarea 1:

Nr. elevi
Calificarea 2:

Nr. elevi
Calificarea 3:

Nr. elevi
Calificarea 4:

(denumirea
calificării)

(denumirea
calificării)

(denumirea
calificării)

(denumirea
calificării)

Nr. total elevi*

16

LICEUL
TEHNICIAN
TEHNOLOGIC MECANIC
”ELIE RADU„ PENTRU

ÎNTREȚINERE
ȘI REPARAȚII
TOTAL
16

16

2. Desfăşurarea examenului de certificare - informaţii privitoare la:

- detalii referitoare la alocarea temelor de proiect pe unităţi de învăţământ/calificări/candidaţi:
Nr.
crt.

2

Unitatea de
învăţământ

Calificarea

TEHNICIAN
MECANIC
PENTRU
ÎNTREȚINERE
ȘI REPARAȚII

Numele
prenumele
candidatului

şi

ANTONIE M.
IONUȚ
ALEXANDRU

VELICU
(CACIP)
GEORGIANA
CIOBANU
(MARIN)
MARIANA
COSAC N.
CONSTANTIN
NICOLAE

CONSTANTIN
S. VALENTIN

DASCĂLU F.
MARIAN

DRĂGAN M.
ANA
MADALINA
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Calificativ
obţinut

Tema de
proiect

Punctaj
total
obţinut la
examenul
de
certificare

SUDAREA CU
ARC ELECTRIC (
RESURSE,
CONDIȚII,
MEOTDE,
ÎNTREȚINERE)
ÎNTREȚINAREA
ȘI REPARAREA
GHIDAJELOR
METODE DE
CONTROL
NEDISTRUCTIV
MONTAREA,
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
ARBORILOR
DREPȚI
METODE DE
REPARAȚII ÎN
SISTEM
PREVENTIV
PLANIFICAT
SUDAREA CU
FLACĂRĂ
(RESURSE,
CONDIȚII,
METODE,
ÎNTREȚINERE)
METODE DE
RECONDIȚIONAR
E A PIESELOR

100

EXCELENT

100

EXCELENT

96

EXCELENT

100

EXCELENT

91

FOARTE
BINE

93

FOARTE
BINE

93

FOARTE
BINE

GHEORGHIU V.
SERGIANA
VALENTINA
POESIS
KIRR
GEORGIANA
MIHAELA

NIȚĂ G.
ALEXANDRU
ADRIAN

NEDELCU A. V.
ALIN MIHAI

NEAGU M.
NICUȘOR
TRAIAN

RADU A.
IOANA
BRÎNDUȘA

SOARE I.
VASILE
TELIBAȘA G.
CRISTIAN
GEORGE
VĂRZARU G.
MARIUS
FLORIN

TOTAL
TOTAL
CENTRU

16
16
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PRIN
TRATAMENTE
TERMICE
MONTAREA,
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
MECANISMULUI,
ȘURUB PIULIȚĂ
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
INSTALAȚIEI DE
UNGERE A
MAȘINILOR
UNELTE
METODE DE
RECONBDIȚIONA
RE PRIN
PRELUCRAREA
PIESELOR PRIN
AȘCHIERE
EXECUȚIA ȘI
ÎNTREȚINEREA
ASAMBLĂRILOR
NITUITE
SUDAREA SUB
PRESIUNE
(RESURSE,
CONDIȚII,
METODE,
ÎNTREȚINERE)
COMPRESOARE
CONSTRUCȚIE,
DIAGNOSTICARE,
ÎNTREȚINERE ȘI
REPARARE
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
MAȘINILOR DE
GĂURIT
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
CUPLAJELOR
MONTAREA,
ÎNTREȚINEREA ȘI
REPARAREA
LAGĂRELOR CU
ALUNECARE

96

EXCELENT

96

EXCELENT

87

FOARTE
BINE

93

FOARTE
BINE

87

FOARTE
BINE

99

EXCELENT

100

EXCELENT

97

EXCELENT

97

EXCELENT

a. ..................................... Clalificarea Instructor Sportiv
-

Înscriși 24
Prezenți 24
Promovați 24

c. Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării nivel 4
anul şcolar: 2016-2017, sesiunea: AUGUST 2017
1. Modul de organizare a examenului - informaţii referitoare la:
- arondări, calificări, număr de candidaţi:Liceul Tehnologic ”Elie Radu” a fost centru de examen la care a fost
arondat Colegiul Tehnic Mecanic Grivița
_____________________________________________________
Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ

Nr. elevi
Calificarea 1:

Nr. elevi
Calificarea 2:

(denumirea
calificării)

(denumirea
calificării)

Nr. total elevi*

1.

LICEUL
TEHNICIAN ÎN
TEHNOLOGIC INSTALAȚII
”ELIE RADU„ ELECTRICE

3

2

Colegiul
Tehnic
Mecanic
Grivița

TEHNICIAN ÎN
INSTALAȚII
ELECTRICE

1

4

4

TOTAL

2. Desfăşurarea examenului de certificare - informaţii privitoare la:
- detalii referitoare la alocarea temelor de proiect pe unităţi de învăţământ/calificări/candidaţi:

Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ

Calificarea

Numele
prenumele
candidatului

şi
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Tema de
proiect

Punctaj total
obţinut la
examenul de
certificare

Calificativ
obţinut

2

LICEUL
TEHNOLOGIC
”ELIE RADU„

TEHNICIAN
IN
INSTALATII
ELECTRICE

BUSA
ANDREI
ALEXANDR
U
POPA
FLORIN
CATALIN

SPLACIU
STEFAN
NICOLAE
COLEGIUL
TEHNIC
MECANIC
”GRIVITA”

TOTAL
CENTRU





TEHNICIAN NITUICA
MIHAI
IN
INSTALATII
ELECTRICE

MASINA DE
CURENT
CONTINUU
LINII
ELECTRICE
AERIENE SI
LINII
ELECTRICE
SUBTERAN
E
MASINA
ELECTRICA
ASINCRON
A
PROIECTAR
EA UNUI
TABLOU
DE
SIGURANT
E PENTRU
UN
APARTAME
NT DE TREI
CAMERE

86

FOARTE BINE

NEPREZENTAT

85

FOARTE BINE

86

FOARTE BINE

4

Preocuparea pentru educarea în spiritul respectării sănătăţii proprii şi a unei vieţi sportive s-a realizat şi prin
participarea elevilor la competiţii sportive şcolare, organizate de ISMB, Federaţia Română de Atletism şi
diferite instituţii de învăţământ superior, elevii fiind coordonaţi de prof. Stoian Nelu și prof. Ciocioman
Alexandru.
Echipa de fotbal a unităţii noastre şcolare a participat la mai multe competiţii interşcolare.

DIRECTOR,
Ing. ARIEŞ IOANA
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