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PARTEA 1 – CONTEXTUL
1. 1. Viziunea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad
„Cu noi te pregăteşti pentru viaţă”

1. 2. Motto-ul școlii
„Trepte spre cunoaștere”

1. 3. Scopul/ Misiunea Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad
Şcoala noastră are porţile deschise pentru toţi cei ce au nevoie de educaţie şi de dobândirea unor competenţe specifice
transporturilor auto. Eforturile noastre se îndreaptă în primul rând spre realizarea integrării comunitare. Vom căuta să satisfacem
nevoia fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii,
deschis spre schimbare şi spre înţelegerea şi respectarea valorilor socio-culturale ale unei societăţi democratice.
Ne propunem să dezvoltăm un mediu favorabil învăţării, să le oferim elevilor un start în educaţie, prin dezvoltarea
deprinderilor şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin modelarea personalităţii lor. Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea
mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu factorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între
tineri de origine socio-culturală diferită.
Ceea ce dorim să realizăm, este armonizarea intereselor comune elevilor, profesorilor, părinţilor şi comunităţii locale, în
vederea îndeplinirii standardelor educaţionale şi profesionale specifice specializărilor oferite de şcoală. Şcoala îşi propune
asigurarea condiţiilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună şi cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de
cariera pe care o vor alege, astfel încâtabsolvenţii să se integreze profesional, cu şanse reale în competiţia pe piaţa muncii.
Profilurile şi calificările oferite de către şcoală acoperă o industrie în continuă expansiune, managementul şcolii este
focalizat pe orientarea tuturor resurselor de care dispune şcoala spre elev, beneficiarul actului educaţional.

1. 4. Istoricul şcolii
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „HenriCoandă” este situat în Vestul ţării, în judeţul Arad, într-o regiune cu o
puternică tradiţie industrială. Școala oferă atât forma de învăţământ liceal, învățământ profesional, cât şi învățământ postliceal.
Calificările oferite sunt pe deplin justificate de creşterea continuă a parcului auto, atât în Municipiul Arad cât şi în judeţ.

4

1. 4. 1. Repere istorice
Denumirile liceului:
Şcoala noastră a fost înfiinţată în anul 1959, cu denumirea Şcoala Medie nr. 3 Arad; a funcționat în clădirea de pe str. Vârful cu
Dor nr. 22.
Între anii 1977-1982 clasele noastre au fost comasate cu cele ale Liceului Industrial nr. 3 C.F.R Arad.
Din 1982 cele două unităţi de învăţământ se despart, şcoala noastră funcţionând în continuare sub denumirea de Liceul Industrial
nr. 11 Arad
Din 1994 denumirea instituţiei este: Grup Şcolar Industrial „Henri Coandă” Arad.
Din vara anului 2001 sediul şcolii este str. Mărăşeşti nr. 34.
Din 01.09.2002 denumirea unităţii şcolare este Grupul Şcolar de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, corespunzătoare
specificului şcolii.
Din 01.09.2012 denumirea unităţii şcolare este Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad.
Patronul spiritual al şcolii: Henri Coandă.
Directorii liceului:
1959-1962
1962-1977
1977-1982
1982-1990
1990-2007
2007- prezent

prof. Fiştioc Felicia Melania
prof. Rehon Iosif
prof. Irhaşiu Mircea
prof. Cupşa Emil
prof. Cioarsa Cârligeanu Constantin
ing. Băişanu Steliana

Directorii adjuncţi:
1982-1989
1989-2002
2002
2002-2007
2007- 2013

Fiştioc Felicia Melania
ing. Şiclovan Marius
ing. Andrica Ioan
ing. Băişanu Steliana
prof. Glăvan Rodica

Consilieri educativi:
2001-2002
2002-2003
2003-2010
2010-prezent

ing. Băişanu Steliana
prof. Gavra Maria
prof. Gorgan Zorica
prof. Coșeri Corina
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1. 4. 2. Posibilităţi de inserţie profesională


Tehnician mecatronist



Tehnician transporturi



Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații



Tehnician în instalaţii electrice



Tehnician electromecanic



Mecanic auto



Asistent de gestiune în transporturi

1. 5. Analiza rezultatelor anului 2019-2020
 Cele mai importante realizări ale anului şcolar 2019– 2020 sunt:
-

Dotarea tuturor sălilor de clasă cu mobilier individual;

-

Organizarea desfășurării activității didactice în condiții de siguranță, respectarea normelor privind distanțarea
fizică a elevilor, a accesului în instituție și a circuitelor de deplasare prin școală, a măsurilor de igienă și
dezinfecție necesare prevenirii infectării cu virusul SARS-CoV-2;

-

Reorganizarea a două săli de clasă din care a rezultat o clasă cu o suprafață mai mare, necesară asigurării
distanțării fizice a elevilor;

-

Modernizare infrastructura rețea de internet;

-

S-a extins învăţarea informatizată, prin utilizarea tehnicii de calcul şi a soft-urilor specializate în procesul de
predare-învăţare-evaluare prin intermediul calculatorului la aproape toate disciplinele;

-

Extindere sistem de supraveghere;

-

Dotarea cu televizoare smart a 2 săli de clasă;

-

Înlocuirea parchetului în două săli de clasă;

-

S-a realizat igienizarea şi întreţinerea sălilor de clasă şi a grupurilor sanitare;

-

S-au realizat parteneriate cu asociaţii non-guvernamentale;

-

S-au achiziţionat echipamente şi materiale didactice noi;

-

Dotare bibliotecă;

-

Continuarea unor parteneriate iniţiate anterior şi diversificarea parteneriatelor prin implicarea unor noi
parteneri în procesul de instruire realizat la nivelul şcolii;

-

Achiziţionare de mobilier pentru şcoală; preocupări pentru întreţinerea si recondiționarea mobilierului
existent;

-

Ne-a preocupat în mod deosebit îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii;

 Rezultate la învăţătură :
 Promovabilitate liceu : 99,72 %
 Promovabilitate învățământ profesional: 100%
 Promovabilitate învățământ postliceal: 97,11 %
 Rezultate la examenul de bacalaureat
sesiunea iunie-iulie 2020
 Înscrişi : 54
 Prezentaţi : 39
 Promovați: 2
 Promovabilitate : 5,12 %
sesiunea august - septembrie 2020
 Înscrişi : 27
 Prezentaţi : 17
 Promovați: 2
 Promovabilitate : 11,76%
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 Rezultate la examenul de certificare a competențelor profesionale
o Sesiunea iulie 2020
o Nivelul 3 de calificare
 Înscrişi : 18
 Prezentaţi : 18
 Promovabilitate : 100 %
o Nivelul 4 de calificare
 Înscrişi : 86
 Prezentaţi : 81
 Promovabilitate : 100 %
o Nivelul 5
 Înscrişi : 48
 Prezentaţi : 45
 Promovabilitate : 100 %
 Participarea la acţiuni cultural-distractive cu elevii, vizionari de spectacole de teatru, excursii, activităţi în
folosul comunităţii:
PROIECTE EDUCATIVE ORGANIZATE/DERULATE LA NIVELUL ŞCOLII
An școlar 2019 - 2020
Nr.
crt.
1
2

3

TITLUL PROIECTULUI
Comemorarea Holocaustului în
România
Norme prosociale și antisociale Educație juridică
„Siguranța și securitate în
școală”- prevenirea violenței în
școală și familie, efectul de
bullying și siguranța online, în
cadrul Programului de Prevenire
a Delincvenței Juvenile și
Victimizării Minorilor

COORDONATOR

PERIOADA

Elevi

Participanţi (numeric)
Cadre
Alţii (precizaţi)
did.

Prof. Ioja Simona

10.10.2019

25

3

Consilier școlar,
diriginți

18.10.2019

40

5

Judecătoria Arad
ISJ Arad și CJRAE Arad

24.10.2019

70

7

Compartimentul de
Proximitate al Poliției
Municipiului Arad

Coord. proiecte
educative,
Diriginţii
claselor a IX-a

4

Cyberbullying

Inspectoratul Școlar
Județean Arad

25.10.2019

5

2

5

Ziua internetului – „Ora de net,
dă block agresivității!”

Prof. informatică

29.10.2019

25

3

6

„Alege să trăiești sănătos!”

Diriginţii, Coord.
proiecte educative

11.10.2019

45

5

Centrul de Consiliere
Antidrog Arad
Liceul Tehnologic
„Francisc Neuman”,
Liceul Tehnologic
„Iuliu Moldovan”

7

8

Spune NU violenței și
exploatării copiilor, în cadrul
Campaniei „19 zile de prevenire
a abuzurilor și violenței asupra
copiilor și tinerilor”
„Săptămâna legumelor şi
fructelor donate”

Coord. proiecte
educative
Cadre didactice din
cele trei instituții

1-19.11.2019

50

5

Coordonator SNAC

23.11.2019

10

4

9

„Școala este șansa ta!”

Diriginţii,
Coord. proiecte
educative

Noiembrie
2019

50

10

10

„Mesagerii Căciunului”

Prof. Tuduran Florica
Prof. Sebișan Ramona

12 –
18.12.2019

20

5

11

„Crăciunul – Sărbătoarea
bucuriei”

Coord. proiecte
educative, diriginţii,
profesori de limba
română

20.12.2019

50

15

Diriginţii

30.01.2020

70

10

Februarie
2020

25

4

12
13

Ziua Internaţională a
Nonviolenţei în Şcoală
„Creativitate. Inventivitate.
Reciclare”

Diriginţii, Coord.
proiecte educative

Școala Specială „Rază de
Soare”, Liceul Teologic
Penticostal Arad
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Nr.
crt.

TITLUL PROIECTULUI

COORDONATOR

PERIOADA

Elevi

Participanţi (numeric)
Cadre
Alţii (precizaţi)
did.
Vizită la expoziția
„Muzeul Bibliei”,
2
organizată la Biblioteca
Județeană „Alexandru D.
Xenopol” Arad

14

„Muzeul Bibiliei”

Prof. Tuduran Florica
Prof. Sebișan Ramona

28.02.2020

30

15

„Ghiocei pentru colege”

Diriginţii

1.03.2020

25

5

Coord. Proiecte
educative

07.03.2020

50

4

Politia de proximitate si
DGASPC

Diriginți clase
terminale

9.03.2020

25

3

Fin Prom

Profesori
Catedra Tehnică

13.02.2020 –
11.03.2020

70

7

Elevi și profesori școli
gimnaziale

Coord. Proiecte
educative,
cadre didactice

13 –
17.05.2020

Toți
elevii
școlii

31

Prof. de biologie, Prof.
de geografie

05.06.2020

25

3

Activități de informare susținute
de Politia de proximitate și
DGASPC
Consiliere și orientare
profesională
„Săptămâna meseriilor”activități de prezentare a ofertei
școlare pentru elevii de
gimnaziu
Concurs „Automobilul, ieri și
azi”
„Școala Altfel – Să știi mai
multe, să fii mai bun!” –
activități desfășurate în mediul
online
- Vizite și tururi virtuale la
instituții de cultură, muzee,
biblioteci, biserici, grădini
zoologice sau botanice,
obiective turistice
- Educație juridică
- Ateliere de creație
- Educatie civică și pentru
sănătate
- Vizionare filme educative și
documentare
- Activități de prevenire a
consumului de droguri și a
întăririi factorilor de protecție
- Hobby-uri
- Ziua Școlii
- Activități de voluntariat
Ziua Mondială a Mediului Dezbatere, prezentări online

16
17

18

19

20

Parteneriate
Nr.
crt.
1

Nr. de
înregistrare

Instituţia/instituţiile
partenere
Fundaţia Socrate

795/14.09.2019

2

Crucea Roșie Arad

909/7.10.2019

3

Filarmonica Arad

788/19.09.2019

4

Biblioteca Județeană
„A. D. Xenopol” Arad

878/03.10.2019

5

Fundația Creștină
„RCE Speranța
Copiilor”

913/26.10.2019

Obiectiv
Activități de consiliere şi orientare
profesională
Activități de informare a elevilor cu
privire la reacții în situații de risc,
activități de voluntariat
Participarea elevilor la evenimente
culturale desfășurate la Filarmonica
Arad
Vizite ale elevilor la Biblioteca
județeană, participarea la evenimente
desfășurate la Biblioteca Județeană
Activități educative și de voluntariat

Prof. Giurgiu
Nicoleta
Prof. Băișanu
Steliana

Nr. de elevi
participanţi,
clasa
25 elevi din
clasele IX-XII
50 elevi din
clasele IX-XII

Prof. Băișanu
Steliana

50 elevi din
clasele IX-XII

Prof. Băișanu
Steliana

50 elevi din
clasele IX-XII

Prof. Tuduran
Florica,
Prof. Coșeri Corina

35 elevi din
clasele IX-XII

Responsabil
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Nr.
crt.
6

Instituţia/instituţiile
partenere
Complexul Muzeal
Arad

Nr. de
înregistrare
875/3.10.2019

7

Asociația Clubul
Sportiv „Experiența
Multisport”

978/24.10.2019

7

Liceul Tehnologic
„Francisc Neuman”,
Liceul Tehnologic
„Iuliu Moldovan”
Centrul de Prevenire,
Evaluare și Consiliere
Antidrog Arad

1009/1.11.2019

8

377/16.05.2020

Obiectiv

Nr. de elevi
participanţi,
clasa
30 elevi din
clasele IX-XII

Responsabil

Vizite ale elevilor la Complexul
Muzeal Arad, participarea la
evenimente desfășurate la Complexul
Muzeal Arad
Activități educative și de voluntariat;
participarea la evenimente organizate
de Asociația Clubul Sportiv
„Experiența Multisport”
„Spune NU violenței și exploatării
copiilor”

Prof. Băișanu
Steliana

Coord. proiecte
educative
Cadre didactice

50 elevi din
clasele IX-XII

Acord de parteneriat pentru consiliere
și informare cu privire la prevenirea
consumului de droguri, activități
desfășurate în mediul online

Prof. Coșeri Corina,
Prof. Giurgiu
Nicoleta

50 elevi din
clasele IX-XII

Prof. Giurgiu
Nicoleta

Proiecte de prevenire consum alcool, tutun, droguri
Denumire proiect

Organizator

Liceul Tehnologic
de Transporturi
Activitate prevenire a
Auto „Henri
consumului de droguri și Coandă” Arad în
a întăririi factorilor de
colaborare cu
protecție,
CPECA Arad

Tip proiect/scurtă descriere

Proiect de consiliere a elevilor cu
scopul prevenirii consumului de
droguri și a responsabilizării elevilor

Ziua Mondială de luptă
împotriva fumatului,

Liceul Tehnologic
de Transporturi
Auto „Henri
Coandă” Arad

Prezentări și dezbateri privind
riscurile fumatului, activități
desfășurate în mediul online

Dușmanii vieții sănătoase
– Campanie de informare
și prevenire a
comportamentelor de risc

Liceul Tehnologic
de Transporturi
Auto „Henri
Coandă” Arad

Campanie de informare şi prevenire a
comportamentelor de risc

Perioada

Nr.
participanți

Octombrie 2019

45

Mai 2020

35

Septembrie
2019, Martie
2020

60

Parteneri

CPECA Arad

IJP, DGASPC
Arad

Programe de sprijin pentru copiii cu părinți plecați în străinătate
Denumire proiect

Organizator

Tip proiect/scurtă descriere

Perioada

Nr.
participanți

Consiliere
psihopedagogică

Liceul Tehnologic de
Transporturi Auto
„Henri Coandă”

Activităţi de consiliere

Septembrie 2019
– iunie 2020

11

Parteneri

Programe de sprijin pentru pentru susținere emoțională în contextul pandemiei
Denumire proiect
Consiliere
psihopedagogică

Organizator

Tip proiect/scurtă descriere

Perioada

Activităţi de consiliere, asistență
profesor consilier
Martie 2020 –
psihopedagogică, răspunsuri și
școlar, Marius Anastase
iunie 2020
susținere emoțională

Nr.
participanți
100

Parteneri
CJRAE
Arad
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1. 6. Priorităţi naţionale
1.6.1. Contextul european
Pentru orizontul de timp (2018-2023) în care se încadrează prezentul plan de acţiune, educaţia şi formarea profesională
trebuie să se dezolte în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de muncă. În rândul tinerilor, rata șomajului este de aproape
23% în întreaga Uniune Europeană, deși există peste 2 milioane de locuri de muncă vacante care nu pot fi ocupate. Europa are
nevoie de o reorganizare radicală a modului în care sistemele de învățământ și formare contribuie la dezvoltarea competențelor
necesare pe piața muncii. Comisia Europeană lansează o strategie denumită „Reorganizarea învățământului” destinată să încurajeze
statele membre să ia măsuri imediate pentru a asigura formarea, în rândul tinerilor, a competențelor și aptitudinilor necesare pe piața
muncii și pentru a-și atinge obiectivele în materie de creștere și de creare de locuri de muncă. Strategia „Reorganizarea
învățământului” vizează o schimbare radicală a sistemelor educative, concentrându-se mai mult asupra „rezultatelor învățării”, și
anume asupra cunoștințelor, competențelor și aptitudinilor pe care le dobândesc elevii. Simplul fapt de a fi participat la procesul
educațional nu mai este suficient. În plus, mai trebuie îmbunătățite considerabil și cunoștințele elementare în materie de citit, scris
și socotit și trebuie dezvoltate sau consolidate competențele antreprenoriale și spiritul de inițiativă (a se vedea IP/12/1224 privind
apelul la o orientare mai puternică asupra noilor competențe în școli).
În decursul deceniului trecut, tările UE și-au îmbunătătit sistemele de învătământ în domenii-cheie, dar au atins doar unul
dintre cei cinci indicatori de referintă stabiliti pentru 2020, conform noului raport al Comisiei Europene privind progresele
înregistrate în învătământ si formare. UE a reuşit să-si îndeplinească obiectivul de a creste numărul de absolventi de discipline
matematice, stiintifice și tehnologice. S-au înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce privește reducerea
abandonului școlar, creșterea numărului de elevi absolvenți de învătământ secundar superior, îmbunătățirea competențelor de citire
precum și în creșterea procentajului adulţilor care participă la învățământ sau formare.

1.6.2. Contextul național
Dintre priorităţile naţionale care se vor axa pe îmbunătăţirea actului educaţional din fiecare clasă, laborator, sală de sport,
astfel încât elevii să devină adevăraţii beneficiari ai eforturilor umane şi financiare coordonate de unităţile abilitate şi
responsabile, amintim următoarele :
 Accesul tuturor copiilor la o educație de calitate;
 Dezvoltarea unor competenţe cheie prin promovarea unui curriculum formal, cât şi prin programe specifice tinerilor şi
adulţilor;
Creșterea ratei de succes școlar;
 Extinderea învăţării informatizate;
 Fundamentarea ofertei de educaţie pe baza nevoilor de dezvoltare personală a elevilor, din perspectiva dezvoltării
durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale;
 Promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie, astfel încât să fie respectate standardele de performanţă ale Uniunii
Europene;
 Asigurarea calităţii proceselor de predare şi învăţare precum şi a serviciilor naţionale;
 Educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare, care să asigure realizarea unui set de valori stabile şi coerente,
care să determine conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos;
 Realizarea şi monitorizarea învăţării permanente în vederea formării şi reînnoirii competenţelor necesare pentru o
participare susţinută la dezvoltarea societăţii;
 Realizarea reformei sistemelor de conducere şi administraţie instituţională a sistemului naţional de învăţământ
preuniversitar;
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 Modernizarea bazei materiale a învăţământului preuniversitar, concretizată în dotări cu mijloace didactice şi mobilier
şcolar, dotarea bibliotecilor, reabilitarea şcolilor etc.
 Participarea la programe europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale, ca o condiţie esenţială în procesul de
integrare europeană, dovedind capacitatea instituţională a României de a derula programe comunitare.
Învăţământul profesional şi tehnic ar trebui să joace un rol deosebit în atingerea celor două obiective europene stabilite
în domeniul educaţiei până în 2023, şi anume de a reduce rata abandonului şcolar timpuriu la mai puţin de 10% și să crească
cota tinerilor de 30 -34 ani care au absolvit studii superioare sau echivalentul la cel puţin 40%.
Învăţământul profesional şi tehnic, prin obiectivele sale, este subsumat dublului rol al educaţiei: economic şi social.
Prin urmare învăţământului profesional şi tehnic (ÎPT) nu poate răspunde, în sens restrâns, cerinţelor imediate ale unui loc de
muncă, el trebuie să asigure pregătirea pentru o carieră de succes care presupune integrare socio-profesională. În aceste condiţii
învăţământul profesional şi tehnic trebuie văzut ca o etapă în procesul învăţării pe parcursul întregii vieţi, care este imediat
urmată de învăţarea la locul de muncă în vederea adaptării la cerinţele acestuia.
Noul sistem de învăţământ profesional şi tehnic din România trebuie sa răspundă următoarelor priorităţi:
• Îmbunătăţirea calităţii educaţiei la nivel judeţean şi naţional:
o activităţi de monitorizare;
o activităţi de consiliere.
 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ
prevenirea şi reducerea absenteismului

o

- ţinta asumată de România până în 2020: 11,3%;
asigurarea progresului şcolar prin:

o

- tratarea diferenţiată;
- individualizarea predării-învăţării.
• Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea:
o

atingerii standardelor naţionale;

o

susţinerii cu succes de către elevi a examenelor naţionale.

• Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte/activităţi de abilitare curriculară pe discipline de studiu/niveluri
de studiu cu accent pe:
o

proiectarea curriculară;

o

evaluarea la clasă;

o

evaluarea la examenele naţionale şi la competiţiile şcolare.

În ceea ce priveşte ţintele asumate de statele membre, de Romania în raport cu ţintele europene, procentele demai jos
ne arată care sunt estimările pentru obiective realizabile în perioada stabilită. Astfel ţintele relevante pentru învăţământul
profesional şi tehnic sunt:
o

Rata de ocupare de 70% (fata de 75% EU)

o

Rata de părăsire timpurie a scolii de 11,3% (fata de 10% EU)

o

Cuprindere în învăţământ terţiar de 26,7% (fata de 40% EU)

Politicile în domeniul educaţiei vizează următoarele obiective prioritare ce decurg din ţintele europene:
1. Realizarea în practică a învăţării de-a lungul vieţii şi a mobilităţii;
2. Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării;
3. Promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active;
4. Stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de educaţie şi de formare.
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1. 7. Obiective şi priorităţi regionale şi locale
Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „HenriCoandă” este situat în municipiul Arad, judeţul Arad care alături de
judeţele Timiş, Caraş şi Hunedoara, face parte din Regiunea de dezvoltare Vest.

Harta Regiunea V Vest

La nivel regional, Regiunea Vest a adus în centrul atenţiei învăţământul profesional şi tehnic, promovând în Planul de
Dezvoltare Regională dezvoltarea acestei forme de învăţământ ca obiectiv strategic.
Astfel, în strategia Regiunii Vest, aprobată de Consiliul de Dezvoltare Regională Vest, a fost formulată ca prioritate:
adaptarea competenţelor angajaţilor la cerinţe în continuă schimbare, în cadrul calificării pe care o deţin sau pentru o nouă
calificare.
În perspectiva anului 2020, conform PLAI, finalităţile aşteptate de la formarea profesională iniţialăîn Regiunea Vest
vor asigura dezvoltarea personală şi profesională a elevilor, astfel încât aceştia să devină cetăţeni activi lanivelul comunităţii, să
se adapteze cerinţelor societăţiisă asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui elev în funcţie de opţiunile şi
potenţialul deînvăţare (asigurarea de acces),să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional
(condiţii de învăţare decalitate),să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări pentru care există
oportunităţi de angajare în calificări sau ocupaţii oferite de piaţa muncii locală, judeţeană sau naţională, precumşi de continuare
a învăţării de-a lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologicespecifice economiei bazată pe
cunoaştere (adaptare şi ocupare – carieră).
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Partea a 2- a – Analiza de nevoi
2.1. Analiza mediului extern
Obiective la nivel european
Analiza mediului extern este axată pe datele privind: piaţa muncii, mediul economic, tendinţe demografice, tendinţe
privind populaţia şcolară, tendinţe ocupaţionale.
Până în 2020, sistemele europene de învăţământ profesional şi tehnic ar trebui să fie mai atractive, relevante, orientate
spre carieră, inovatoare, accesibile şi mai flexibile decât în 2018, şi ar trebui să contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea
continuă prin oferirea de:
-

învăţământ profesional şi tehnic atractiv şi inclusiv, cu profesori şi formatori de înaltă calificare, metode inovatoare de
învăţare, infrastructuri şi facilităţi de înaltă calitate, căi de educaţie şi formare cu o mai mare relevanţă pe piaţa de
formare a forţei de muncă;

-

învăţământ profesional şi tehnic iniţial de înaltă calitate profesională, care este considerate ca o opţiune atrăgătoare de
către cei care învaţă, părinţi şi societate în general, de aceeaşi valoare ca învăţământul general. Învăţământul profesional
şi tehnic iniţial ar trebui să dezvolte cursanţilor atât competenţe cheie cât şi competenţe profesionale specifice;
învăţământ profesional şi tehnic continuu uşor accesibil şi orientat spre cariera pentru angajaţi, angajatori, antreprenori
independenţi şi şomeri, care facilitează atât competenţa de dezvoltarea carierei cât şi flexibilitate;

-

sisteme flexibile de învăţământ profesional şi tehnic, bazat pe o abordare rezultatelor învăţării, care asigură flexibilitatea
învăţării, care permit permeabilitatea între diferitele tipuri de educaţie şi formare profesională (educaţia şcolară,
formarea profesională, învăţământul superior, educaţia adulţilor) şi care răspunde pentru validarea învăţării non-formale
şi informale, inclusiv competenţele dobândite în cadrul acestor activităţi;

-

educaţie şi formare europeană, cu sisteme transparente de calificare care permit transferul şi acumularea rezultatelor
învăţării, precum şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor şi care să faciliteze mobilitatea transnaţională;

-

creşterea substanţială a oportunităţilor pentru mobilitatea transnaţională a studenţilor şi a absolvenţilor de învăţământ
profesional şi tehnic;

-

informaţie uşor accesibilă şi de înaltă calitate pe tot parcursul vieţii, servicii de orientare şi consiliere, care formează o
reţea coerentă şi care să permită cetăţenilor europeni să ia decizii şi de a gestiona procesul de învăţare şi cariera
profesională.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să îşi coreleze sistemul de învăţământ cu cel european.
Concluziile Consiliului Europei privind rolul educaţiei şi formării în cadrul punerii în aplicare a Strategiei Europa 2020

cu cele trei priorităţi care se susţin reciproc:
– creştere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
– creştere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai
ecologice şi mai competitive;
– creştere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forţei de muncă, care să
asigure coeziunea socială şi teritorială.
Obiective la nivel naţional
Planul de acţiune al şcolii va cuprinde măsuri privind reducerea abandonului şcolar timpuriu, creşterea numărului de
absolvenţi ai învăţământului secundar superior şi participarea adulţilor la formare pe parcursul întregii vieţi.
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Şansa de ocupare a tinerilor devine puternic dependentă de competitivitatea acestora în comparaţie cu populaţia ocupată
existentă. Competitivitatea poate fi asigurată printr-un nivel de calificare cât mai ridicat, prin calificări în domenii şi sectoare în
dezvoltare, (în vederea ocupării unor locuri de muncă nou create) respectiv cu pondere mare în economia regională.
Sistemul educaţional poate avea o contribuţie majoră la reducerea şomajului, echilibrarea pieţei forţei de muncă,
creşterea veniturilor şi dezvoltarea economică. Pentru aceasta sunt necesare acţiuni prin care procesul de instruire sa fie adaptat
la cerinţele pieţei muncii şi calitatea acestuia să se alinieze la nivelul european. În acest sens un element important îl reprezintă
accentuarea “angajabilităţii” absolvenţilor.
La nivel naţional, prin documentul de aderare, România şi-a asumat la capitolul Educaţie, în ceea ce priveşte
învăţământul preuniversitar, următoarele obiective:
1. asigurarea educaţiei pentru toţi;
2. dezvoltarea învăţământului în mediul rural;
3. generalizarea învăţământului preprimar;
4. sporirea eficienţei procesului instructiv-educativ;
5. dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic;
6. informatizarea învăţământului;
7. optimizarea managementului educaţional;
8. creşterea calităţii învăţământului preuniversitar;
9. creşterea calităţii şi eicienţei sistemului educaţional şi de formare profesională.
În perspectiva anului 2020, putem concluziona finalităţile aşteptate de la formarea profesională şi tehnică iniţială şi
continuă în judeţul Arad.


Învăţământul profesional şi tehnic să asigure dezvoltarea profesională şi personală a tinerilor astfel încât aceştia să
devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi profesională;



Toate unităţile şcolare din învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse egale de dezvoltare profesională a fiecărui
beneficiar;



Să asigure formarea profesională în condiţii de calitate a procesului educaţional;



Învăţământul profesional şi tehnic să asigure şanse de dezvoltare profesională în vederea dobândirii unei calificări
pentru care există oportunităţi de ocupare pe piaţa muncii locală, judeţeană sau regională, naţională precum şi de
continuare a învăţării de-a lungul întregii vieţi active în vederea adaptării la schimbările tehnologice specifice economiei
bazată pe cunoaştere
Este necesar, aşadar, să ţinem seama de nivelul de calificare solicitat de piaţa muncii, inclusiv piaţa muncii europeană

care prezintă următoarea tendinţă (potrivit CEDEFOP).

Sura: Cedefop | Skills Forecasts | Data publicării 2012
Din datele de mai sus se observă o descreştere a numărului persoanelor cu nivel redus de calificare în perioada 20002010, cu 17,1% şi în continuare o descreştere şi mai accentuată de 28,5% .
Analiza mediului extern este axată pe datele privind: piaţa muncii, mediul economic, tendinţe demografice, tendinţe
privind populaţia şcolară, tendinţe ocupaţionale
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2.1.1.Tendinţe demografice
Populaţia reprezintă un element esenţial al devenirii umane. De mărimea, dar şi de calitatea populaţiei depind toate
procesele socio-economice dintr-un anumit spaţiu social. In județul Arad, în anul 2014 au fost înregistraţi 450869 locuitori. Se
preconizează ca în anul 2025 populaţia județului nostru va ajunge la 437600.

2.1.2. Structura pe grupe de vârstă
La nivelul Aradului, rata populaţiei care trăieşte în mediul urban este de 55,%, şi 44,4% persoane trăiesc în mediul rural.
Evoluţia populaţiei la nivelul celor două forme de habitat ale judeţului Arad şi a României în ansamblul ei este legată de trei
procese fundamentale: procesul de reînnoire, care analizează evoluţia populaţiei prin prisma a trei indicatori: natalitate,
mortalitate şi sporul natural; procesul de migraţie, care analizează evoluţia populaţiei prin intermediul migraţiei sat-oraş şi oraşsat; procesul administrativ, care are legătură cu schimbarea categoriei în care este încadrată o localitate, în sensul că o localitate
rurală devine oraş. În ceea ce priveşte indicatorii procesului de reînnoire, natalitatea, mortalitatea şi sporul natural, aceştia au
conturat structura pe grupe de vârstă a populaţiei unui judeţ şi a regiunii în ansamblul ei. Astfel, natalitatea, principal componentă
a mişcării naturale a populaţiei, s-a situat în ultimul deceniu la un nivel scăzut.
Despre cel de-al doilea indicator, mortalitatea, se poate spune că este în strânsă legătură cu starea de sănătate a populaţiei
precum şi cu structura de vârste existentă la nivelul unei regiuni. De asemenea, ca evoluţie a celor doi indicatori, sporul natural
s-a situate în ultimii ani la valori negative.
Din statisticile existente de la nivel naţional, majoritatea emigranţilor legali au avut un nivel ridicat de instruire şi
calificare (25,8% au absolvit studii superioare, 46,3% studii liceale şi postliceale). În structura de vârstă şi gen,emigraţii au fost
tineri (între 20-39 ani), atât femei, cât şi bărbaţi. Cea mai mare pondere din totalul emigranţilor au reprezentat-o persoanele
căsătorite.
Evolutia populaţiei pe grupe de varsta în perioada 2003-2025

Analizând evoluţia populaţiei şcolare în perioada 2011-2016 se poate observa o scădere a populaţiei şcolare. Se observă
o scădere a numărului de elevi în învăţământul de masă şi o creştere a numărului de elevi în învăţământul special şi vocaţional.
Analizând evoluţia populaţiei preşcolare şi a celei şcolare se pot observa următoarele:
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- populaţia preşcolară a judeţului va scădea în prima perioada de prognoză (până în 2015) cu aproximativ 955, urmând ca
în a doua perioadă (până în 2020) să avem de-a face cu o scădere de 2.326 persoane;
- populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7 – 14 ani) va cunoaşte o evoluţie
diferită. Aici avem de-a face cu o scădere foarte mare a populaţiei pentru prima perioadă: până în 2015 populaţia va scădea cu
circa 8.824 de persoane, iar pentru perioada 2015-2025 este prevăzută o scădere mai mică, de circa 2.601 de persoane;
- populaţia între 15 - 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei. Într-o primă etapă avem
de-a face cu o scădere mult mai importantă, în jurul a 13.383 de persoane până în 2015, iar pentru perioada 2015 – 2025, scăderea
este mai redusa estimându-se la circa 5.890 de persoane.
Pe ansamblu, populaţia preşcolară şi şcolară va scădea cu circa 23.162 de persoane pentru intervalul 2003 – 2015 şi circa
10.808 de persoane pentru intervalul 2015-2025
Evoluția efectivelor de elevi
Anul
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Număr elevi
învăţământ de
masă
65826
65379
63893
63021
61974

Număr elevi
învăţământ
special
804
788
803
777
828

Număr elevi
învăţământ
vocaţional
909
940
916
1004
1382

Evoluția rezultatelor la evaluările și examenele naţionale- examenul de bacalaureat
Nr candidați
Anul
Procent promovați
evaluați
37.46%
4455
2011
40,23%
4159
2012
49,58%
3928
2013
51,82%
3103
2014
60,73%
3319
2015

Total
67539
67107
65612
64802
64184

Nr. cand. cu medii
peste 5
1677
1673
1952
1608
2017

Se constată o creștere a procentului de promovabilitate de la an la an.
Populaţia după nivelul instituţiei de învăţământ absolvite, la Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002
TOTAL
Nivelul si felul scolii absolvite
Ambele sexe
Masculin
Feminin
TOTAL
415382
198365
217017
Invăţământ
- superior

24953

14142

10811

- postliceal şi de maistri

11335

5967

5368

- secundar, din care:

270628

134614

136014

- liceal

86046

38808

47238

- profesional şi de ucenici

63899

44132

19767

86255

35475

50780

- total, din care

21881

8050

13831

- analfabeţi

10180

3224

6956

330

117

213

- secundar superior

- secundar inferior (gimnazial)
- primar
Fără scoală absolvită

Şcoala absolvită nedeclarată
Sursa PLAI Arad 2013 – 2020
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Unitati de învăţământ

Elevi şi studenţi

Total

106

42.663

Grădiniţe

55

4.323

Şcoli primare, gimnaz.

23

18.049

Şcoli profesionale şi ucenici

1

2.343

Licee

22

9.376

Şcoli postliceale

3

1.791

Universităţi
Sursa PLAI Arad 2013 – 2020

2

6.737

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din judetul Arad.
Grupe de
vârstă

2005

2015

2025

2005-2015
Abs.

2015-2025

%

Abs.

%

3 - 24 ani

167259

127106

118485

-40153

-24,0%

-48774

-29,2%

3 - 6 ani

21581

22636

17282

1055

4,9%

-4299

-19,9%

7-10 ani

21028

23491

19921

2463

11,7%

-1107

-5,3%

11-14 ani

24983

22287

22246

-2696

-10,8%

-2737

-11,0%

15 - 18 ani

38890

21896

23763

-16994

-43,7%

-15127

-38,9%

19 -24 ani

60777

36796

35273

-23981

-39,5%

-25504

-42,0%

Evoluţia populaţiei şcolare şi preşcolare proiectată pe judeţ în perioada 2003 – 2025
Sursa PLAI Arad 2013 – 2020

2.1.3 Structura etnică
Din analiza structurii populaţiei în funcţie de naţionalitate se poate observa ca diversitatea etnică rămâne o caracteristică
puternica a judeţului Arad. Cu toate acestea se remarcă faptul că în ultimii zece ani avem de-a face în general cu un proces de
scădere a populaţiei aparţinând grupurilor etnice (excepţie făcând populaţia rromă).

2.1.4. Proiectii demografice
Evoluţia fenomenelor demografice din România în ultima perioadă s-a reflectat în schimbările intervenite în structura
pe vârste a populaţiei, cu implicaţii atât pe plan demografic, cât şi pe plan socio-economic. În acest sens, proiectarea populaţiei
pentru o perioadă de 15-20 ani ne poate oferi informaţii utile asupra evoluţiei numărului şi structurii de vârstă a populaţiei din
România şi din judeţul nostru.
Din punct de vedere demografic principalii factori care acţionează asupra mărimii şi structurii populaţiei sunt fertilitatea,
mortalitatea dar mai ales migratia catre alte tari. Înscrisă în tendinţa generală din cadrul perioadei de „tranziţie demografică”,
România se confruntă cu o scădere a natalităţii, fenomen care are unele particularităţi. Principalii factori care au determinat
scăderea natalităţii sunt de natură economică şi socială. În primul rând, este vorba de o transformare semnificativă a structurii
ocupaţionale a populaţiei, care a impus, mai ales contingentelor tinere, o mobilitate teritorială şi profesională deosebită şi, în
acelaşi timp, prelungirea perioadei de instruire.
În perspectivă, populaţia judeţului Arad este anticipat să scadă uşor, pânăîn anul 2025 cu aproximativ 17000 de locuitori.
Aceasta scădere se va datora menţinerii unui deficit al naşterilor în raport cu numărul deceselor (spor natural negativ), la care se
va adăuga soldul negativ cumulat al migraţiei interne şi externe. Soldul migrator pozitiv prognozat pentru judeţul Arad va fi
contracarat de scăderea naturală a populaţiei.
Dacă ne referim la evoluţia populaţiei judeţului pe grupe mari de vârsta se observa că la toate grupele de vârstă sunt
valori sub media naţională indiferent de anul pe care îl luăm drept referinţă. În acelaşi timp, grupa de vârsta „15-19” ani are
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valori superioare mediei naţionale. Din analiză se mai remarcă o scădere constantă a populaţiei cuprinsă în grupa 0-14 ani de la
14,51% în 2010 şi la 13,67% în anul 2020).
Analizând evoluţia populaţiei preşcolare şi a celei şcolare se pot observa următoarele: populaţia preşcolară a judeţului
va scădea în prima perioada de prognoză (până în 2015) cu aproximativ 955, urmând ca în a doua perioadă (până în 2020) să
avem de-a face cu o scădere de 2326 persoane.
- populaţia şcolară angrenată în primul şi al doilea ciclu de educaţie (populaţia din grupa 7 – 14 ani) va cunoaşte o evoluţie
diferită. Aici avem de-a face cu o scădere foarte mare a populaţiei pentru prima perioadă. Astfel până în 2015, populaţia va
scădea cu circa 8 824 de persoane). Pentru perioada 2015 – 2025 este prevăzută o scădere mai mică de circa 2601 de
persoane;
- populaţia între 15 - 24 de ani se înscrie şi ea foarte bine în linia de scădere generală a populaţiei. Astfel, într-o prima etapă
avem de-a face cu o scădere mult mai importantă în jurul a 13383 de persoane până în 2015, iar pentru perioada 2015 –
2025, scăderea este mai redusă estimându-se la circa 5890 persoane).
Astfel, pe ansamblul populaţiei preşcolare şi a celei şcolare va scădea cu circa 23162 de persoane pentru intervalul 2003
– 2015 şi circa 10808 de persoane pentru intervalul 2015-2025.

2.1.5. Piața muncii
Economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii, determinând modificărisemnificative de
volum şi structură ale principalilorindicatori ai forţei de muncă. Referitor la resursele de muncă, la sfârşitul anului 2010 judeţul
Arad avea peste 299,2 mii persoane,ocupând locul al treilea pe regiunea Vest, iar persoanele ocupate erau de peste 208 mii.La
ora actuală, pe piaţa arădeană şi nu numai, neconfruntăm cu deficienţe în mai multe domenii, printre care am putea enumera: cel
al producţiei (de exemplu:operatori, sudori etc), cel al ingineriei, unde se află la mare căutare inginerii electronişti, mecanici,
controlori calitate etc.
Deficitul de muncă pe piaţa forţei de muncă arădene este reflectat prin două aspecte: lipsa personalului calificat şi
fluctuaţia mare a personalului pe anumite segmente ocupaţionale. Lipsa personaluluicalificat se resimte tot mai acut în special
pentru meseriile ce vizează sectorul industrial şi producţia, iarfluctuaţia cea mai crescută de personal vizează în special sectorul
automotive, cel textil, cel hotelier şitransporturile. Top management-ul suferă de asemenea din perspectiva fluctuaţiei de
personal, manifestându-se schimbarea periodică a locului de muncă în favoarea unei companii care aparent oferă mai multe
oportunităţi decât compania actuală.Fenomenul fluctuaţiei personalului este prezent tot din două motive. Primul motiv ar fi faptul
căorganizaţiile se aruncă în procese de recrutare tot mai agresive, punând tot mai puţin accent pe partea deselecţie. Aldoilea
motiv este asaltarea persoanelor cu o multitudine de oferte de muncă „atractive”.
Piaţa muncii din România a suferit transformări majore în contextul procesului de restructurare economică manifestată
prin reducerea populaţiei active şi a populaţiei ocupate, menţinerea şomajului la valori relativ constante (cu excepţia perioadelor
de recesiune economică), dar şi creşterea şomajului de lungă durată.
Distribuția șomerilor pe grupe de vârstă (28.02.2015)

Principalele aspecte identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă sunt:
- tendinţa de scădere a populaţiei ocupate;
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- creşterea numărului de şomeri înregistraţi şi a femeilor;
- creşterea ratei şomajului:
- numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de vârstă 40-49 şi în cazul femeilor;
- pondere ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria prelucrătoare;
-evoluţie constantă de creştere a populaţiei ocupate în servicii (comerţ, transport, depozitare, comunicaţiişi tranzacţii
imobiliare);
- ponderi scăzute în domeniul intermedieri financiare şi hoteluri şi restaurante
Plecând de la o analiză atentă a situaţiei actuale din Romania, trebuie să identificăm cele mai bunemodalităţi de a atinge
obiectivele strategice europene, ţinand cont de specificul local . Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra
caracteristicilor pieţei muncii, determinândmodificări semnificative de volum şi structură ale principalilor indicatori ai forţei de
muncă.
În contextul evoluţiilor social-economice, piaţa muncii se modifică extrem de rapid şi are nevoie de personal calificat
în cât mai multe domenii, în special în cele care sunt mai adaptabile nevoilor de dezvoltare durabilă în condiţiile integrării
europene. Piaţa muncii se doreşte a fi o piaţă competitivă, la nivelul ţărilor din Uniunea Europeană, într-o economie bazată pe
cunoaştere. In acest scop se urmăreşte atât satisfacerea cerinţelor angajatorilor din punct de vedere al competenţelor salariaţilor,
cât şi satisfacerea nevoilor angajaţilor de către organizaţia din care fac parte. În acest sens, individul trebuie pregătit pentru
activitatea de învăţare pe tot parcursul vieţii pentru a-şi actualiza permanent competenţele si a face faţă exigenţelor pieţei.
Principalele aspecte referitoare la informaţiile analizate despre piaţa muncii sunt:
- tendinţa de uşoară creştere a populaţiei ocupate la nivel de judeţ
- o uşoară creştere şi ponderea cea mai ridicată a populaţiei ocupate în sectorul de activitate industria prelucrătoare
- domeniul servicii cu referire la sectoarele Comerţ, transport şi depozitare s-au menţinut la un nivel constant în ceea
ce priveşte populaţia ocupată cu anul precedent
- evoluţie pozitivă cu 0,3 p.p. a avut sectorul Sănătate şi Asistenţă Socială – 4,2 faţă de anul precedent; alte activităţi
de servicii o scădere cu 2.2 % a înregistrat atât sectorul Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din
sistemul public cât şi Învăţământ
- cele mai scăzute ponderi se înregistrează în domeniul Tranzacţii imobiliare şi informaţii şi comunicaţii
- scăderea semnificativă a numărului de şomeri înregistraţi cu 3,9 mii în anul 2011
- scăderea constantă a ratei şomajului analizând perioada 2009-2011, dar raportat doar la anul precedent s-a înregsitrat
1,8% în anul 2011, iar în cazul femeilor se regaseşte aceeaşi situaţie (rata a fost cu 1,5% mai scăzută)
- numărul cel mai ridicat de şomeri înregistraţi la grupa de varstă 40-49 ani
- din grupa de vârstă sub 25 de ani au fost înregistraţi un număr de 1003 persoane (13,9% din total şomeri înregistraţi)
din care 463 femei
- scăderea numărului şomerilor tineri sub 25 de ani în numărul total de şomeri, umând aceeaşi linie descendentă şi în
cazul femeilor.

2.2 Indicatori privind contextul educaţional
Contextul European
În 2009, miniştrii învăţământului din UE au convenit să se atingă cinci indicatori de referinţă în materie de învăţământ
şi formare până în 2020:
procentajul de abandon timpuriu al învăţământului şi formării trebuie să fie mai mic de 10% (ţinândcont de rata
actuală de 14,4%, aceasta ar însemna cel putin 1,7 milioane de abandonuri şcolare înminus)
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procentajul persoanelor în vârstă de 30 – 34 de ani cu educaţie terţiară ar trebui să fie de cel puţin 40%(la rata actuală
de 32,3%, aceasta ar însemna 2,6 milioane de absolvenţi în plus)
cel puţin 95% dintre copiii între patru ani şi vârsta începerii învăţământului primar obligatoriu ar trebui să beneficieze
de educaţie destinată copiilor de vârstă mică (în prezent, procentajul fiind de 92,3%, atingerea acestui obiectiv ar însemna peste
250.000 de copii de vârstă mică în plus în învăţământ)
procentajul tinerilor în vârstă de 15 ani cu competenţe insuficiente în materie de citire, matematică şi ştiinţe ar trebui
să fie mai mic de 15% (de la aproximativ 20% în prezent, pentru toate cele trei.Atingerea obiectivului ar însemna o scădere cu
250.000 a numărului de tineri cu nivel scăzut al competenţelor)
o medie de cel putin 15% adulţi (grupă de vârstă 25-64) ar trebui să participe în învăţare pe tot parcursul vieţii (actualul
procent este de 9,3%; atingerea obiectivului ar însemna încă 15 milioane de adulţi în învăţământ şi formare).
În decursul deceniului trecut, ţările UE şi-au îmbunătăţit sistemele de învăţământ în domenii cheie, dar au atins doar
unul dintre cei cinci indicatori de referinţă stabiliţi pentru 2010, conform noului raport al Comisiei Europene privind progresele
înregistrate în învăţământ şi formare. UE a reuşit să-şi îndeplinească obiectivul de a creşte numărul de absolvenţi de discipline
matematice, ştiinţifice şi tehnologice, printr-o creştere de 37% din 2000 – depăşind cu uşurinţă obiectivul de 15%.
S-au înregistrat progrese semnificative, dar insuficiente, în ceea ce priveste reducerea abandonului scolar, cresterea
numărului de elevi absolventi de învătământ secundar superior, îmbunătătirea competentelor de citire precum si în cresterea
procentajului adulţilor care participă la învătământ sau formare.
Contextul national
Repere decizionale în reforma învăţământului preuniversitar După 2002 s-au produs la nivelul Uniunii Europene
progrese fără precedent în realizarea efectivă a unui spaţiu european extins al educaţiei. Ridicând la rang de principiu
respectarea identităţii naţionale, politica educaţională promovată la nivel european plasează întreaga dezvoltare a sistemelor
educaţionale şi de formare profesională în perspectiva cerinţelor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.
Reperele decizionale majore pentru fundamentarea procesului de reformă a învăţământului preuniversitar din România
sunt clar identificate – atât în documentele programatice elaborate de Guvernul României cât şi în cele elaborate de instituţiile
europene, respectiv în documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene.
Programul de Guvernare – educaţia de bază reprezintă fundamentul întregului edificiu cultural, profesional şi social
al personalităţii umane, fiind un important factor de progres cultural, cu implicaţii directe asupra stării generale a resurselor
umane. Evaluarea comună a priorităţilor de ocupare a forţei de muncă în România.Conform prevederilor Parteneriatului de
Aderare România – Uniunea Europeană, Guvernul României a realizat împreună cu Comisia Europeană o evaluare comună a
priorităţilor pe termen scurt ale politicii de ocupare a forţei de muncă şi a pieţei muncii în România. În cadrul principalelor
priorităţi identificate în politica de ocupare, cu referire la dezvoltarea resurselor umane şi, în mod specific, la formarea
profesională iniţială şi continuă, au fost agreate măsuri concrete care vizează învăţământul preuniversitar.

2.2.1.Învățământul profesional și tehnic din județul Arad
În Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 2011 sunt referiri concrete referitoare la Învăţământul Profesional şi Tehnic
din România.
Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza în cadrul liceelor din filiera tehnologică, pentru calificări din Registrul
national al calificărilor, actualizat periodic, în funcţie de nevoile pieţei muncii, identificate prin documente strategice de
planificare a ofertei de formare regionale, judeţene şi locale Învăţământul liceal tehnologic se poate organiza şi pe baza
solicitărilor din partea angajatorilor privaţi sau ai Agenţiei Nationale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, pe baza unor contracte
de şcolarizare.
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Absolvenţii clasei a XI-a din cadrul filierei tehnologice care au finalizat un stagiu de pregătire practică (SPP) pot susţine
examen de certificare a calificării corespunzător nivelului de certificare stabilit prin Cadrul naţional al calificărilor. Stagiile de
pregătire practică de pe parcursul filierei tehnologice se pot organiza la nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la operatorii
economici ori institutiile publice cu care unitatea de învăţământ are încheiate contracte pentru pregătire practică sau la
organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale Uniunii Europene - componenta de formare profesională iniţială.
Durata stagiului de pregătire practică este stabilită prin planul-cadru de învăţământ, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.
Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse de şcolarizare, stagii de pregătire practică
a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri de muncă pentru absolvenţi, pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit
prevederilor legale.
Învăţământul profesional se poate organiza în şcoli profesionale care pot fi unităţi independente sau afiliate liceelor
tehnologice, de stat sau particulare. Pregătirea prin învăţământul profesional se realizează pe baza standardelor de pregătire
profesională aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în urma consultării partenerilor sociali.
Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaţionale validate de comitetele sectoriale.
Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc
certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. Modul de organizare şi de
desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale este reglementat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării
Ştiinţifice prin metodologie, care se dă publicităţii la începutul ciclului. Absolvenţii învăţământului profesional, care promovează
examenul de certificare a calificării profesionale, pot urma cursurile învăţământului liceal seral sau cu frecvenţă redusă. Durata
şi conţinutul programelor de pregătire profesională sunt stabilite de unitatea de învăţământ, pe baza standardelor ocupaţionale,
prin consultare cu angajatorii. Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de certificare a calificării.
Organizarea şi desfăşurarea examenului de certificare a calificării sunt reglementate de Autoritatea Naţională pentru Calificări.

2. 3. Analiza mediului intern
Şcoala pune la dispoziţia elevilor un curriculum cuprinzător, relevant şi diferenţiat pe profiluri, astfel încât la sfârşitul
ciclului de şcolarizare absolvenţii să posede abilităţi echilibrate atât în domeniul de specialitate tehnică, cât şi de cultură
generală.
În centrul analizei noastre permanente stau grupurile ţintă: elevi, profesori, părinţi punctul de plecare constând în nevoile
de pe piaţa muncii şi a măsurii în care şcoala are resursele necesare pentru a răspunde acestor nevoi.

2.3.1 Calificări şi curriculum
Şcoala noastră oferă următoarele calificări pentru elevi:




Liceu tehnologic - nivel 4 de calificare:
-

Tehnician mecatronist

-

Tehnician transporturi

-

Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

-

Tehnician în instalaţii electrice

-

Tehnician electromecanic

Învățământ profesional – nivel 3 de calificare:
-



domeniul Mecanică - Mecanic auto

Şcoală postliceală - nivel 5 de calificare:
-

domeniul Transporturi - Asistent de gestiune în transporturi
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Oferta noastră de formare este concretizată în raport cu nevoile de pe piaţa muncii, în raport cu nevoile comunităţii
locale, în raport cu posibilităţile şcolii şi cu opţiunile elevilor şi ale părinţilor. În acest sens, Curriculum în dezvoltare locală este
orientat spre pregătirea tehnologică şi informatică.
In stabilirea calificărilor ţinând cont de dotarea materială de care dispune şcoala, de resursele umane şi de mobilitatea
profesională determinată de dezvoltarea abilităţilor cheie transferabile care vor sprijini procesul de formare continuă sunt stabilite
acţiuni specifice.
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2.3.2 . Informaţii privind personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
a) Personalul de conducere
Nume şi prenume director BĂIŞANU STELIANA, inginer, specialitatea Foraj – extracţie, Specializare în Informatică
prin studii post-universitare la Universitatea „AurelVlaicu” Arad, Masterat în Management educaţional la Universitatea de Vest
„VasileGoldiş”, grad didactic I vechime în învăţământ 35 ani, are norma de bază în unitatea de învăţământ, a ocupat prin concurs
postul de director adjunct în perioada 2002 – 2007, din anul 2007 ocupă postul de director .
2019 - 2020
b) personal didactic
Personal didactic angajat:
- cadre didactice titulare
- cadre didactice
suplinitoare cu norma de
bază în unitatea de
învăţământ
- cadre didactice asociate
cadre didactice pensionare

Total
25

Preşcolar
-

Primar
-

Gimnazial
-

Liceal
21

2

-

-

-

2

3
1

Profesional
3

Postliceal
1

1

1

1
1

Calitatea personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:
Doctorat

Gradul I

Gradul II

Definitivat

-

20

5

3

Fără
definitivat
2

Număr personal didactic
necalificat
1

Total personal didactic auxiliar: 6 - toţi calificaţi pentru postul ocupat. Gradul de acoperire a posturilor existente cu
personal didactic auxiliar, conform normativelor în vigoare : 100%.
Total personal nedidactic angajat: 4 - toţi calificaţi pentru postul ocupat.
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal nedidactic, conform normativelor în vigoare: 100%.
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2. 3. 3. Informaţii privind efectivele de elevi:
Numărul elevilor şcolarizaţi în unitatea de învăţământ în perioada 2013- 2021
Total nivele de învăţământ, sexe şi medii de rezidenţă

ANUL ȘCOLAR
2016-2017
2017-2018

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Total populaţie şcolară, din care

639

634

564

551

Pe sexe

masculin
feminin
După mediul de
Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte loc.
Total din urban
Total din rural
Total liceu tehnologic rută directă, din care

471
168

469
165

407
157

325

344

314
342
297

Pe sexe

masculin
feminin
După mediul de
Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban
Total din rural
Total în clasa a IX şi a X SAM
Pe sexe
masculin
feminin
După mediul de
Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban
Total din rural
Total în anul de completare
Pe sexe
masculin
feminin
După mediul de
Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban
Total din rural
Total în cl. a XII şi a XIII ruta progresivă
Pe sexe
masculin
feminin
După mediul de
Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban

2018-2019

2019-2020

2020-2021

562

561

573

607

384
167

403
159

415
146

422
150

451
156

196

265

193

274

257

297

290
362
272

368
210
354

286
304
247

178
216
155

289
300
263

399

370

412

395

371

379

286
316
257
392

310
325
282
414

296
103

277
93

277
135

258
137

247
124

269
110

196

237

204

184

193

184

284
108
193

296
118
198

203
206
193
-

133
244
126
-

208
210
202
-

211
216
169
-

178
216
158
-

195
198
181
-

199
217
175
-

216
220
194

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

131
98
33

83
62
21

-

-

-

-

59

45

-

-

-

-

72
63

38
49

-

-

-

-

-

-
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Total din rural
Învăţământ profesional
Pe sexe
masculin
feminin
După
mediul
de Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban
Total din rural
Învăţământ postliceal
Pe sexe
masculin
feminin
După
mediul
de Total din localitatea unde este situată
rezidenţă
şcoala
Total din alte localităţi
Total din urban
Total din rural

68

34

71
71

79
79
-

86
85
1

20

21

27

58
23
56
77
47
30

59
33
53
105
71
34

119
87
32

107
79
28

51
24
47
82
64
18

70

62

46

50

60

49
73
46

45
69
38

5
51
31

27
55
22

45
63
42

73
72
1
27

70
68
2
36

73
72
1
35

46
31
42
109
74
35
63

34
38
32
110
70
40
58

38
37
36
120
82
38
64

48
71
40

52
61
49

56
68
52

Sursa : Secretariatul şcolii

25

Pierderile pe cohortă pentru ÎPT la nivelul şcolii :
- pe ruta de profesionalizare directă pentru perioada anilor şcolari 2003/2019
Criteriul

ANUL ŞCOLAR
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Înscrişi în clasa a IX-a liceu tehnologic

79

62

67

53

52

52

60

Absolvenţi liceu tehnologic

110

87

52

67

88

73

86

TOTAL PIERDERI ÎN LICEU TEHNOLOGIC

31

20

10

18

27

37

25

21,3

8,54

16

21,11

14,03

10,02

6,37

% PIERDERI ÎN LICEU TEHNOLOGIC
Sursa: Secretariatul şcolii
- Examenul de certificare a competenţelor absolvenţilor de liceu
Sursa: Secretariatul şcolii
Criteriul

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

86

87

88

67

88

73

86

masculin
feminin
Din localitatea unde este
situată şcoala
Din alte localităţi din care
urban

53
33
47

66
21
34

63
25
41

42
25
25

55
33
46

43
30
42

59
27
51

39
5

22
38

47
6

42
4

42
52

31
44

35
54

rural

34

18

41

38

36

29

32

masculin
feminin
Din localitatea unde este
situată şcoala
Din alte localităţi din care
urban
rural

51
32
47

24
18
29

40
19
28

34
11
19

30
22
31

31
10
29

55
26
48

36
4
32

23
37
15

31
4
25

26
3
23

21
34
18

12
30
11

33
51
30

Absolvenţi

Pe sexe
După mediul de
rezidenţă al elevilor

Pe sexe

Promovaţi la
examenul de
certificare

EXAMEN DE CERTIFICARE A
COMPETENŢELOR PROFESIONALE

Total absolvenţi din care

După mediul de
rezidenţă al elevilor
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Cheltuieli publice / elev

Anul

Nivel de
învăţământ

Liceul Tehnologic de Transporturi
Auto Henri Coandă
Total

Buget mii lei
Naţional

Local

2013

liceal

1.858.765

91.765

1.767.000

2014

liceal
liceal
profesional
postliceal
liceal
profesional
postliceal
liceal
profesional
postliceal
liceal
profesional
postliceal
liceal
profesional
postliceal
liceal
profesional
postliceal

1.985.656
1.500.195
419.645
242444
1.365.799
432.000
291020
1685672
464.000
242.200
1.887.000
483.180
296.736
2.433.582
676.779
334.128
2.721.644
587.309
386.560

135.656
12.195
103.645
27.444
12.619
127.000
33000
65672
117.000
242.200
1.515.000
483.180
296.736
2.090.682
676.779
334.128
2.399.444
587.309
386.560

1.850.000
1.488.000
316.000
215.000
1.353.180
305.000
258.020
1.620.000
347.000

2015

2016

2017

2018

2019

2020

372.000

342.900

322.200

Sursa: Contabilitatea şcolii
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Număr de elevi /cadru didactic
Nivel de învăţământ

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Liceal

18,11

19,98

19,29

19,52

19,48

18,47

14,19

16,56

Învățământ Profesional

9,85

13,21

12,98

13,69

13,74

14,6

18,25

18,25

Sursa: Secretariatul şcolii
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Informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar 2020 - 2021
Nivel de
învăţământ

Număr
de clase

Număr de
elevi

Forma
de învăţământ

Limba de
predare

2

60

Zi+Seral

Română

2

55

Zi+Seral

Română

4

115

cl. a XI-a

4

111

Zi +Seral

Română

cl. a XII-a

3

90

Zi+Seral

Română

cl. a XIII-a

3

98

Seral

Română

Total

10

299

2

60

Zi

Română

2

60

Zi

Română

Clasa
cl. a IX-a

Liceal
(ciclu inferior)

cl. a X-a
Total

Liceal
(ciclu superior)

an I
Postliceal

an II
Total

Înv. profesional

Total

4

120

cl. a IX-a

1

24

Zi

Română

cl. a X-a

1

24

Zi

Română

cl. a XI-a

1

25

Zi

Română

Total

3

73

21 clase 607 elevi
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Distribuţia efectivelor de elevi, din anul şcolar curent, în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare
profesională:

CLASE AN ŞCOLAR 2020 – 2021
LICEU ZI
NR
FILIERA/
CLASA
DOMENIUL
CALIFICARE
CRT
PROFIL
Tehnologica/ Tehnic Mecanică
Tehnician transporturi
1.
IX A
Tehnologica/ Tehnic Mecanică
Tehnician mecatronist
2.
XA
Tehnologica/ Tehnic Mecanică
Tehnician transporturi
3.
XI A
Tehnologica/ Tehnic Mecanică
Tehnician mecatronist
4.
XII A
TOTAL LICEU ZI
LICEU SERAL
NR
CLASA
CRT
1.
IX S
2.

XS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

3.

XI AS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

CALIFICAREA
PROFESIONALA
Tehnician în instalații electrice
Tehnician mecanic pt.
întreținere și reparații
Tehnician mecatronist

4.

XI BS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

5.

XI CS

Tehnologica/ Tehnic

6.

XII AS

7.

FILIERA/ PROFIL

DOMENIUL

Tehnologica/ Tehnic

Electric

NR.
ELEVI
28
20
18
20
86
NR.
ELEVI
32

FETE
6
5
3
4
18

FETE
17

35

13

33

18

Tehnician transporturi

30/28

5

Electric

Tehnician în instalații electrice

30/28

6

Tehnologica/ Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

35/33

9

XII BS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

35/32

6/5

8.

XIII AS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

Tehnician transporturi

33

17

9.

XIII BS

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

Tehnician mecatronist

32

5

10.

XIII C S

Tehnologica/ Tehnic

Electromecanică

Tehnician electromecanic

33

5

328

101

TOTAL LICEU SERAL
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
NR
CLASA FILIERA/ PROFIL
CRT.
1
IX PROF Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

CALIFICAREA
PROFESIONALA
Mecanic auto

DOMENIUL

NR.
ELEVI
24

2

X PROF

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

24

3

XI PROF

Tehnologica/ Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

25

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
NR
DOMENIUL
CLASA
CRT.
Transporturi
1
AN I A

Fete

73

CALIFICAREA
PROFESIONALA
Asistent de gestiune in transporturi

NR.
ELEVI
30/28

13/12

Fete

2

AN I B

Transporturi

Asistent de gestiune in transporturi

30

9

3

AN II A

Transporturi

Asistent de gestiune in transporturi

30

9

4

AN II B

Transporturi

Asistent de gestiune in transporturi

30

7
38

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL

120

TOTAL ELEVI 607 (157 fete)
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2.3.4 Informaţii privind spaţiile şcolare
NR
CRT

Număr
Suprafaţă
spaţii
(mp)
1
Săli de clasă/ grupă
10
525,23
2
Cabinete
1
59,82
3
Laboratoare
3
110
4
Ateliere
2
40
5
Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport
1
50
6
Spaţii de joacă
7
Alte spaţii
Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, durata orei de curs / activităţilor didactice fiind de 50 de minute, iar

TIPUL DE SPAŢIU

a pauzelor / activităţilor recreative fiind de 10 minute.

2. 3. 5. Informaţii privind spaţiile auxiliare
NR
CRT
1
2
3
4
5
6
7
8

TIPUL DE SPAŢIU
Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare
Sală pentru servit
Dormitor
Bucătărie
Spălătorie
Spaţii sanitare
Spaţii depozitare materiale didactice
Alte spaţii (sala profesorală)

Număr
spaţii
1
3
1

Suprafaţă
(mp)
96
56,8
34,26

Număr
spaţii
1
1
1
-

Suprafaţă
(mp)
25
30
20
-

Informaţii privind spaţiile administrative
NR.
CRT.
1
2
3
4
5

TIPUL DE SPAŢIU
Secretariat
Spaţiu destinat echipei manageriale
Contabilitate
Caserie
Birou administraţie
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2. 4. Analiza SWOT
Analiza de nevoi, alături de stabilirea politicilor si strategiilor adecvate, este o condiţie necesara în orice activitate
managerială. Nevoile care sunt satisfăcute într-o şcoală sunt numeroase, diverse şi se referă la realizarea finalităţilor şi a
sarcinilor, cât si la dimensiunea umana a instituţiei şcolare. Aceste nevoi pot fi: materiale, financiare, de timp, de informaţie, de
comunicare si de stabilire a relaţiilor sociale, de apartenenţă si participare, de educaţie si dezvoltare.
În rezolvarea analizei de nevoi am folosit procedura SWOT, care se refera la :
-

punctele tari si slăbiciunile care caracterizează mediul intern al unităţii luată in studiu;

-

oportunităţile si ameninţările din mediul extern al şcolii.

De fapt este vorba de o viziune asupra viitorului în care se tine seama de caracteristicile şcolii şi de o prognoză care se
vrea suficient de probabilă privind ameninţările si oportunităţilor care se vor manifesta în mediul social, economic şi politic al
acestora.

Puncte tari

Puncte slabe

- profilul şcolii si interesul elevilor pentru învăţământul
tehnic;
- parteneriate cu diverşi agenţi economici şi interesul crescut al
acestora în vederea angajării elevilor și absolvenților
- resurse umane competente, stabile și performante, preocupate
de dezvoltarea profesională
- asigurarea condițiilor pentru o pregătire teoretică și practică
bună
- deschidere spre parteneriate interne și europene
- proiecte aflate în derulare care vizează dezvoltarea
instituţională şi parteneriatele comunitare
- toleranță și înțelegere pentru toți elevii, indiferent de origine
socio - culturală
- programe europene accesate de şcoală ( Erasmus+, ROSE)
- preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat
favorabil procesului instructiv – educativ
- organizare de cursuri de formare pentru personalul școlii
- rezultate obţinute de elevi în activităţile competiţionale
şcolare şi extraşcolare la nivel judeţean şi naţional
- rezultatele la examenele de certificare a competenţelor
profesionale susţinute de eleviiliceului, absolvenţi ai
învățământului professional și postliceal dau posibilitatea
integrării acestora, cu succes, pe piaţa forţei de muncă
- comunicare/ interrelaţionareeficiente;
- organizarea de activităţi extraşcolare și implicarea întregului
personal și a majorității elevilor în aceste activități
-promovarea strategiilor moderne în abordarea actului
învăţării;
- realizareaparteneriatelor educaționale în vederea promovării
unui stil de viață sănătos și a respectării normelor sociale .
- implicarea Consiliului elevilor în complexitatea vieţii şcolare

- inexistența resurselor materiale pentru desfășurarea unor
activități extrașcoalre destinale elevilor cu situație materilă
precară
- interesul scăzut pentru pregătire și participare la
examenul de bacalaureat
- sală și teren de sport necorespunzătoare
- ateliere școală dotate la nivel mediu
- absenteismul datorat muncii prestate de elevii din medii
defavorizate
- interesul scăzut al părinților și grad scăzut de implicare
în educația propriilor copii
- număr mare de elevi navetiști
- dotare medie cu material didactic pentru toate disciplinele
- comasarea mai multor laboratoare într-o singură sală
- număr mare de elevi cu posibilităţi materiale reduse
- nivelul social şi cultural relativ modest al elevilor
- elevi proveniţi din familii dezorganizate
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Oportunităţi din
mediul şcolii
- diversificarea ofertei şcolare pentru învățământul liceal
- consilierea şi orientarea şcolară a elevilor, pentru
continuarea studiilor sau angajare în producție în funcţie
de abilităţi, cunostinte şi nu de opţiunile părinţilor
- implicarea in programe de parteneriat pe plan local şi
internaţionale
- participarea elevilor şi cadrelor didactice în cadrul
proiectelor/ parteneriatelor educaţionale școlare externe
şi interne naţionale de educaţie şi formare
- perfecţionarea continuă a personalului didactic în
vederea folosirii strategiilor moderne în abordarea
actului învățării
- corelarea curriculum-ului cu cerinţele agenţilor
economici parteneri
- interesul agenţilor economici pentru colaborare și
implicarea în viața școlii
- acces informaţional
- existența cabinetului medical și a cabinetului
psihopedagogic
- existenţa unor fonduri prin programele U.E. precum şi
posibilitatea accesării acestor fonduri
- existența unei echipe cu bune competențe în domeniul
scrierii de proiecte internaționale
- bună colaborare cu parteneri educaţionali

Ameninţări cu care s-ar putea confrunta şcoala
- desfășurarea instruirii practice la mai mulți agenți
economici
- spor demografic negativ cu implicaţii în
dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării
personalului didactic.
- condiționarea admiterii la liceu de obținerea mediei
5 la Evaluarea națională
- lipsa motivaţiei
- deteriorarea mediului socio-economic, familial;
- migraţia părinţilor elevilor în diverse ţări ale UE
- reducerea populaţiei şcolare pe seama situaţiei
economice şi a abandonului şcolar
- starea socio-economică
- starea economică şi socială modestă a majorităţii
familiilor din care provin elevii determină oslabă
preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile
de dezvoltare ale acestora.
- abandonul şcolar din motive socio-economice;

ANALIZA SWOT cuprinde punctele tari care dau forţă şcolii şi motivează beneficiarii direcţi şi indirecţi să aleagă oferta
noastră şcolară.
Conştientizarea punctelor slabe ne permite ca în etapa următoare să găsim soluţii de înlăturare a acestora şi asigurarea calităţii
procesului de învăţământ.
În acest sens ne propunem:
- combaterea absenteismului și abandonului școlar
- combaterea violenței în mediul școlar
- îmbunătățirea rezultatelor
- promovarea egalității de șanse, a incluziunii și implementarea unor măsuri de desegregare
- creşterea calităţii managementului
- creşterea randamentului şcolar
- educaţie prin activităţi şcolare şi extraşcolare
- optimizarea procesului de predare/învăţare
- administrarea eficientă a resurselor materiale şi financiare ale şcolii
- optimizarea managementului formării continue și dezvoltării personale
- dezvoltarea competenţelor metodologice ale cadrelor didactice
- creşterea sprijinului pentru dezvoltarea personală a elevilor prin informare şi consiliere profesională
- diversificarea şi dezvoltarea relaţiilor comunitare şi de parteneriat
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Analiza P.E.S.T.(E.):
Politicul:
Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, având la
bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii.
La nivelul Municipiului Arad, în urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, in mare parte, rolul
de principal sprijin financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor managerilor, fiind
deschisă unui dialog constructiv. De asemenea, comunitatea locala are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de
învăţământ.
Economicul:
La nivelul orașului, putem vorbi despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce influenţează pozitiv posibilitatea acordării
unor resurse financiare mai mari în invatamant.
LiceulTehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad a beneficiat de fonduri pentru reabilitarea infrastructurii si
informatizarea invatamantului din finantare locala, si bugetara in scopul asigurarii unui proces educational de calitate.
Pentru lărgirea bazei didactice a școlii, la nivel de unitate şcolară, părinţii au o contributie modestă , datorita nivelului mic al
câștigurilor lunare in familiile elevilor.
Socialul:
Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi
grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială.
Numai prin eforturile de educaţie, colaborarea cu parintii elevilor, formarea şi instruirea permanentă a adulţilor se vor putea
atenua: creşterea şomajului, creşterea violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor inter-umane, tendinţa de negare a
autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială.
În context legal, elevii cu situaţie materială precară vor beneficia de burse sociale, bani de liceu, burse de merit, burse de studii.
Tehnologicul:
La nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad, există suficiente spaţii pentru activitatea cadrelor
didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară .
Doua laboratoare de informatica dotate cu calculatoare performante, conectare la Internet, imprimante, copiatoare, scanner ,
dotare ce permite desfasurarea in bune conditii a orelor de informatica si actualizarea permanenta a cunostintelor de catre elevi
si profesori.
Ecologicul:
La nivelul Liceului Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad activitatile iniţiate şi derulate de unitatea scolara, nu
afectează mediul prin deşeurile produse în urma procesului educational .
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3. PLANUL OPERAŢIONAL 2020-2021
3.1. Priorităţi, obiective şi ţinte 2020-2021
Prioritatea 1: Implementarea PAS
Prioritatea 2:Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile identificate pe piaţa muncii locale, regionale şi naţionale
Prioritatea 3: Asigurării calităţii în formare –dezvoltarea abilitaţilor generale şi a competenţelor profesionale
Prioritatea 4: Asigurarea condițiilor de învățare ținând cont de măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2.
Prioritatea 5:Asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială
Obiective
specifice
OBIECTIV
1:
Optimizarea
procesului de
implementare
a
documentului
PAS

Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Tinta 1.1.: Implementarea măsurilor PAS/PLAI
A.1.1.1.Reactualizarea PAS în termenul
stabilit şi cu respectarea recomandărilor PLAI
- finalizarea procesului de reactualizare PAS în
termen, conform cerinţelor stabilite de PLAI
- disemimarea / dezbaterea PAS în Consiliul
profesoral şi Consiliul reprezentativ al părinţilor
- avizarea PAS în termen în cadrul CA
- asigurarea accesului la PAS a personalului
didactic şi didactic auxiliar
A.1.1.2. Asigurarea accesului la informaţii
-elaborarea unor materiale şi diseminarea
acestora în rândul beneficiarilor:
 pliante pentru elevii claselor a VIII-a, cu
informaţii concrete privind şansele lor de a găsi
un loc de muncă în cele 2 domenii de calificare,
conform
nomenclatorului
calificărilor
profesionale
 pliante pentru părinţii elevilor din gimnaziu şi
din şcoală, conţinând informaţii care să îi ajute
să-şi fundamenteze decizia copiilor pe informaţii
relevante privind tendinţele pieţei muncii
 materiale publicitare pentru profesorii
diriginţi şi consilierii psihologi, care îi asistă pe
elevi în decizia lor privind ruta de calificare
aleasă după terminarea clasei a VIII-a,
 mass media locală

Responsabilităț
i
CA
Comisia de
elaborare şi
revizuire PAS
CEAC
CA
Comisia de
elaborare şi
revizuire PAS
CEAC
CA
CEAC
Comisia pentru
elaborarea şi
promovarea
ofertei
educaţionale
Consilier psiholog

Termene

Octombrie
2020

Octombrie
2020

Ianuarie
2021
Aprilie
2021

Resurse
Materiale /
Umane
financiare
Comisia
de
revizuire
PAS
Comisia
de
revizuire
PAS

Indicatori
de
performanță

Monitorizare /
evaluare / Rezultate
așteptate măsurabile

-PAS revizuit

- PAS-ul afişat pe site-ul
şcolii

-

- PAS realizat în termen
şi în concordanţă cu
cerinţele şi
recomandările PLAI

Buget
aprobat

Buget
aprobat
- Buget
aprobat
- Resurse
extrabugetar
e

- Pliante pentru elevi și
părinți
- Materiale publicitare
pentru diriginți și
consilierul școlar

Parteneri
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OBIECTIV 2: Corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii
Ţinta 2.1.: Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările din PLAI, PRAI
Ţinta 2.2.: Constituirea bazei de date la nivelul şcolii privitoare la cuprinderea absolvenţilor
Ţinta 2.3.: Îmbunătăţirea calităţii instruirii practice a elevilor.
Tinta 2.4 Îmbunătățirea formării profesionale prin participarea la proiecte Erasmus+ care asigură transparența calificărilor, validarea, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării la
nivel internațional
Tinta 2.5 Dezvoltarea de parteneriate durabile și de calitate prin care se promovează învățarea bazată pe muncă astfel încât elevii să obțină certificate profesionale recunoscute
internațional care să îi sprijine în inserția profesională
Rezultate măsurabile
Statistici, analize comparative constituite la nivelul şcolii, referitoare la cuprinderea absolvenţilor în învăţământul superior sau pe piaţa forţei de muncă şi a absolvenţilor învăţământului
profesional de 2 ani pe piaţa muncii sau continuarea studiilor în ciclul superior al liceului
Numărul elevilor care fac practică la locul de muncă
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Asigurarea accesului la informaţii structurate, privind şansele de ocupare pentru fiecare grup ţintă prin:
-publicarea PAS pe sit-ul şcolii şi acţiuni de diseminare
-elaborarea unor materiale specifice şi diseminarea acestora în rândul beneficiarilor
A.2.2.1.Urmărirea ieşirilor din sistem, la nivel de şcoală, cu accent deosebit pe abandonul şcolar
Realizarea unei evidenţe a absolvenţilor, nominal, cu calificările acestora, şi urmărirea traseului profesional: dacă îşi continuă
studiile, care este rata de cuprindere într-o formă de învăţământ de nivel superior şi care este rata de abandon în cazul tranziţiilor
A.2.3.1.Asigurarea calităţii instruirii practice a elevilor
Realizarea unei evidenţe din care să rezulte numărul de elevi care efectuează practica la agenţii economici şi numărul de ore
efectuate atât la aceştia cât şi în atelierele de instruire practică ale şcolii, prin care să se asigure atingerea competenţelor din SPP
A.2.1.1.Analiza gradului de corelare a ofertei şcolii cu recomandările PLAI şi PRAI
Realizarea unei analize a proiectului de plan de şcolarizare în raport cu cerinţele PLAI şi PRAI şi prezentarea acestui raport în
cadrul Consiliului profesoral şi a CA

A.2.2.2.Identificarea şi implementarea unor măsuri care vizează creşterea ratei de cuprindere în învăţământul obligatoriu
şi în învăţământul secundar superior
Rata de abandon, de pierderi scăzută, cu atenţie specială pentru elevii din mediul rural, şi pentru copii fără supraveghere din
partea părinţilor

Termen

Decembrie 2020
Februarie 2021
pentru analiză
Până la sfârșitul
anului școlar 2020
- 2021

Cine răspunde
CA
Comisia pentru elaborarea şi
promovarea ofertei
educaţionale
CEAC
Diriginţii cls a XII-a, a XIII-a,
a 11-a înv. prof.
CA
Agenţi economici
Cadre didactice de specialitate

Decembrie 2020

CA

Octombrie 2020
Martie 2021

Noiembrie 2020

CA
CEAC
Diriginţi
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A 2.4.1 Desfășurarea de mobilități în scop de învățare peste graniță până în 2022 prin care participanții obțin certificate
Europass, recunoașterea și transferul rezultatelor învățării la nivel european, îmbunătățirea competențelor relevante pentru piața
muncii internaționale, o mai bună conștientizare de către școală a nevoii de competențe din domenil mecanică și a cerințelor
angajatorilor

A 2.4.2. Dezvoltarea competențelor lingvistice prin stagii de practică într-un mediu internațional

A 2.5.1 Parteneriate internaționale solide până în 2022, viitori absolvenți specializați și competitivi care să răspundă cerintelor
actuale ale pieței muncii

Aprilie 2021
Noiembrie 2021

Aprilie 2021
Noiembrie 2021

2021-2022

Director
Comisia de elaborare proiecte
din şcoală
Responsabil formarea
continuă
Agenţi economici
Director
Comisia de elaborare proiecte
din şcoală
Director
Comisia de elaborare proiecte
din şcoală
Responsabil formarea
continuă
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OBIECTIV 3: Dezvoltarea resurselor umane şi cuprinderea acestora în sistemul de formare continuă
Ţinta 3.1.: Asigurarea accesului la cursuri de formare pentru resursele umane
Tinta 3.2: Dezvoltarea dimensiunii europene a activității educative scolare și extrașcolare, prin augmentarea numărului de proiecte și parteneriate de cooperare internațională și
participarea cadrelor didactice la acțiuni de perfecționare în vederea ameliorării actului educațional.
Tinta 3.3: Oferirea de servicii calitative în cadrul tuturor ariilor curriculare din școală
Rezultate măsurabile
Cel puţin o activitate de informare a întregului personal, organizată semestrial
Adaptarea cadrelor didactice de specialitate la cerinţele angajatorilor pentru minim 50% din numărul acestora
Număr de persoane instruite
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
Cine răspunde
Responsabil aria curriculară
A.3.1.1.Organizarea a cel puţin două sesiuni de informare asupra tendinţelor de dezvoltare a sistemului şi planificarea
„Tehnologii”
măsurilor de intervenţie la nivelul şcolii
Octombrie 2020
Responsabili comisii
Analiza prognozelor din PLAI şi PRAI în comisiile metodice ale ariei curriculare ,,Tehnologii şi informatică” şi sensibilizarea
Aprilie 2021
metodice de specialitate
personalului în vederea întreprinderii unor măsuri de prevenire a efectelor nedorite (posibile disponibilizări din cauza schimbării
Responsabil formarea
calificărilor; din cauza regresului demografic; modificarea planurilor cadru posibile modificari privind structura anului scolar )
continuă
Director
A.3.1.2.Stagii de formare a cadrelor didactice organizate fie la partenerii economici, fie în universităţi de profil sau la
Comisia de elaborare
Sfârșitul anului
organizaţii internaţionale de formare profesională, în proiecte de mobilitate în cadrul programelor Erasmus+, Comenius, ONGproiecte din şcoală
școlar 2020 uri, CCD -ului
Responsabil formarea
2021
Organizarea unor stagii de formare a resurselor umane la parteneri, in vederea actualizării competenţelor tehnice
continuă
Agenţi economici
Director
A 3.2.1. Desfășurarea de mobilități peste graniță, prin implicarea unui număr cât mai mare de profesori și elevi în activități de
Comisia de elaborare
cunoaștere a altor medii educaționale
Octombrie 2021
proiecte din şcoală
Responsabil formarea
continuă
Director
Comisia de elaborare
A3.2.2. Perfecționarea cadrelor didactice în spațiul european
2021-2022
proiecte din şcoală
Responsabil formarea
continuă
Director
A3.3.1 Creșterea calității actului educațional, cu scopul creșterii atractivității învățării, abilitarea cadrelor didactice în vederea
Comisia de elaborare
realizării calității în educație
2021-2022
proiecte din şcoală
Responsabil formarea
continuă
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OBIECTIV 4: Asigurarea condițiilor de învățare ținând cont de măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii cu SARSCoV-2
Ţinta 4.1.: Asigurarea măsurilor de protecție împotriva îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2
Ţinta 4.2.: Asigurarea condițiilor necesare învățământului online
Rezultate măsurabile
Dotarea școlii cu materiale de protecție, dezinfectanți, etc. listă de priorităţi pentru investiţii, avizate de CA.
Şcoala trebuie să corespundă normelor de siguranţă, igienă, să se asigure măsuri de protecție și de distanțare socială pentru elevi în proporţie de 100%
Dotarea cu dispozitive electronice, echipamente IT pentru susținerea orelor online.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului
Termen
A.4.1.1.Inventarierea materialelor și măsurilor de protecție existente la nivelul școlii, stabilirea priorităţilor la nivelul şcolii.
Realizarea unei liste de priorităţi, listă care să fundamenteze investiţiile posibile prin fonduri din bugetul local sau fonduri alocate
de la ministrer.

Reactualizare
până în luna
decembrie 2020

Cine răspunde
CA
Autorităţi locale
Comisia pentru gospodărirea
şi dezvoltarea bazei tehnicomateriale

A.4.2.1.Evaluarea necesarului de dotare cu echipamente şi adoptarea unui plan de acţiune corelat cu strategia predării online
pe termen lung.
Stabilirea necesarului de echipamente, asigurarea continuităţii predării online pentru toate domeniile , utilizarea resurselor
existente și cele pentru care au fost realizate investiţii în echipamente
Stabilirea unui necesar de dotări pentru domeniile prioritare ale şcolii.

Februarie 2021

CA
Comisia pentru gospodărirea
şi dezvoltarea bazei tehnicomateriale Autorităţi locale

A.4.1.2. Evaluarea costurilor şi identificarea tuturor surselor de finanţare care pot fi accesate, asistarea beneficiarilor în
vederea realizării unor proiecte care sa asigure resursele necesare

Până la sfârșitul
semestrului I

CA
Administrator financiar
Autorităţi locale
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OBIECTIV 5: Asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare pentru carieră tuturor elevilor din școală
Ţinta 5.1.: Toţi elevii din şcoală vor beneficia de servicii de consiliere şi orientare pentru carieră.
Ţinta 5.2.: Dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice, de a oferi servicii de consiliere şi orientare
Rezultate măsurabile
Instrumente şi statistici referitoare la opţiunile elevilor, analizate pe parcursul anului
Număr de activităţi de informare adresate elevilor şi părinţilor acestora, organizate de cadrele didactice de specialitate în parteneriat cu psihologul şcolar.
Număr de cadre didactice absolvente al Modulului de formare cu tema Consiliere şi orientare.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului

Termen

Cine răspunde

A.5.1.1.Designul instrumentelor prin care elevii să-şi exprime opţiunile privitoare la carieră. Realizarea unor chestionare, prin
care sa fie investigate opţiunile elevilor, pe parcursul anului şcolar, având rute deschise de profesionalizare, respectiv clasa a X-a
liceu şi a învăţământului profesional de 3 ani. Încurajarea tinerilor pentru o evaluare a şanselor de ocupare după terminare, şi
pentru eventuale corecturi ale traseului profesional, cu suport pentru continuarea studiilor şi obţinerea unui nivel de educaţie cat
mai ridicat.

Noiembrie 2020

CEAC
Diriginţi
Consilier psiholog

A.5.1.2. Inventarierea opţiunilor tinerilor.
Prelucrarea datelor colectate, realizarea unui feedback câtre elevi, părinţi şi profesori, şi analiza în raport cu cererea pieţei şi
oferta şcolii.
Formularea de recomandări către ISJ şi unităţi şcolare gimnaziale, pentru modificări în structura calificărilor.

Noiembrie 2020,
Ianuarie, Martie,
Mai 2021

Diriginţi
Consilier psiholog
ISJ
Unităţi şcolare gimnaziale

A.5.2.1. Cuprinderea cadrelor didactice în cursuri de formare cu tema Consiliere şi orientare pentru carieră.

Până la sfârșitul
anului școlar
2020- 2021

CCD, ISJ Arad
Responsabil formarea
continuă
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Partea a 4 - a Consultare, monitorizare şi evaluare
4 1. Consultare
Acest proiect este expresia unei gândiri şi decizii colective, fiind elaboratde către o echipă de proiect în care fiecare
membru și-a valorificat experienţa și potenţialul.
Acţiuni în vederea elaborării PAS
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, profesorilor şcolii,
agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu
principalii „actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local Aceste informaţii
au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare.
5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare personalului şcolii,
elevilor şcolii, părinţilor şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii.
6. Elaborarea planurilor operaţionale.
4. 2. Monitorizare
Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2019-2020urmărindu-se :
-

comunicarea clară a obiectivelor

-

mobilizarea factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor

-

analiza unor soluţii

Ca instrumente de monitorizare se folosesc :
-

observaţiile

-

discuţiile cu elevii

-

asistenţa la ore

-

sondaje scrise şi orale

-

întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, consiliu de administraţie, consiliu profesoral, etc.

4. 3. Evaluare
Evaluarea acestui plan managerial se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la finele anului şcolar 20192020, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face corecturile necesare pentru un plan managerial viitor
adaptat situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.
Instrumente de evaluare:
-

raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate

-

autoevaluare

-

interviuri de evaluare

-

fişe de apreciere

În toate evaluările prezentului proiect al şcolii, se va acorda atenţie următoarelor elemente :
-

respectarea misiunii şi a scopurilor școlii

-

urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect

-

corelaţia dintre resurse si obiectivele alese

-

stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în cadrul fiecărei ţinte

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto „Henri Coandă” Arad
Responsabilităţi
Responsabilităţile sunt distribuite astfel :
-

managerul pentru obiectivele legate de oferta educaţională, inserţia absolvenţilor pe piaţa muncii şi
parteneriate

-

responsabilii comisiilor metodice pentru creşterea randamentului şcolar.

-

Coordonatorul pentru proiecte educative pentru problemele de educaţie din şcoală, cât şi pentru cele legate
de activităţile extraşcolare şi extracurriculare.

Indicatorii de performanţă
-

furnizarea unor informaţii utile despre starea sistemului de formare din şcoală.

-

adoptarea unor decizii pentru reglarea sistemului atunci când prin monitorizare şi evaluare se impune acest
lucru.

-

realizarea misiunii şcolii.

Director,
Prof. ing. Băișanu Steliana
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Glosar de abrevieri
ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională
AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
ANOFM- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
APC – Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor
CA – Consiliu de Administraţie
CAEN- Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională
CBS- program Phare transfrontalier
CCD- Casa Corpului Didactic
CDL- Curriculum în Dezvoltare Locală
CDS – Curriculum la Decizia Şcolii
CES - Cerinţe Educaţionale Speciale
CJ- Consiliul Judeţean
CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
CJRAE- Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională
CL- Consiliul Local
CLDPSFP- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Prof.
CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
CNFPA- Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
CP – Consiliu Profesoral
ECDL - "European Computer Driving Licence" (Licenţă Europeană pt Conducerea Calc.)
HG – Hotărâre de Guvern
IMM- Întreprinderi Mici şi Mijlocii
INS- Institutul Naţional de Statistică
IPT- Învăţământul Profesional şi Tehnic
ISCED (în engleză)- Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei
ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean
ITC – Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale
MECI- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
ONG – Organizaţii nonguvernamentale
OU- Ordonanţă de Urgenţă
PAS- Planul de Acţiune al Şcolii
PDI – Proiect de Dezvoltare Instituţională
PDR- Planul de Dezvoltare Regională
PIB- Produsul Intern Brut
PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
PND- Planul Naţional de Dezvoltare
POR- Planul Operaţional Regional
POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
PRAO- Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare
ROF - Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
ROI- Regulamentului de Ordine Interioară
SAM- Şcoala de Arte şi Meserii
SPP – Standarde de Pregătire Profesională
SWOT – Strengths (Puncte tari), Weaknesses (Puncte slabe),Opportunities (Oportunităţi), Threats
(Ameninţări)
TTQM – Transfer de Tehnologie şi Managementul Calităţii
TVET(în engleză)- Învăţământul Profesional şi Tehnic
UE- Uniunea European
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