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Partea 1 – Contextul
VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Tehnologic ,,Sf. Dimitrie” Teregova, ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să
dezvolte un învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare,
tineri competenţi pe piaţa muncii în vederea unei bune inserţii socio-profesionale.
Înnoire morală, cognitivă şi tehnologică în societatea românească prin
Liceul Tehnologic ”Sfântul Dimitrie”!
„Nu pentru şcoală, ci pentru viaţă vă pregătim!“ (Seneca)

MISIUNEA ȘCOLII
Școala noastră își propune să asigure dimensiunea europeană a educaţiei pentru tinerii
din zona Teregovei, printr-un proces instructiv-educativ de calitate şi performanţă în domeniul
Turism și alimentaţie, în acord cu cerinţele vieţii şi pieţei muncii, promovând valorile europene:
egalitatea de şanse şi educaţia incluzivă, nediscriminatorie, toleranţa, identitatea şi tradiţiile
naţionale!
Organizația tinde ca în corelare cu politicile educaţionale la nivel naţional să formeze
tinerii pentru viaţa socială și profesională, valorizându-i în trei dimensiuni esenţiale:
1. Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim indiferent de situația socială,
etnie, conform aspirațiilor și aptitudinilor lor, astfel încât aceștia să se remarce prin
ce știu și pot să facă, manifestând spirit inovator și angajament social, asumându-și
responsabilități legate de binele lor și comun, ca viitori cetățeni ai unei Europe unite;
2. Dobândirea de abilităţi şi competenţe specifice domeniilor de pregătire care să-i facă
adaptabili la exigenţele crescânde ale pieţei forţei de muncă interne şi din Uniunea
Europeană corelate cu cerințele unei societăți durabile;
3. Pregătirea pentru a urma traseele profesionale de formare continuă pe tot parcursul
vieţii.
PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Repere istorice
 Cea mai veche școală din Teregova a fost construită din lemn în anul 1776.
 În anul 1840 clădirea instituției a fost renovată și totodată extinsă pentru a putea cuprinde
un număr de 120 de elevi
 Până în anul 1892 a avut statut de școală comunală, cu limba de predare română și
maghiară
 În anul 1899 școala devine instituție de stat cu limba de predare maghiară
 În anul școlar 1929-1930, școala avea în clasele I-VII un număr de 363 elevi, situația a
impus o nouă extindere a edificiului prin adăugarea a încă 4 săli de clasă
 În anul 1939 apare în evidențele școlare administrative o cantină unde toți elevii serveau
lapte, iar 12 elevi luau masa de prânz
 În anul 1968 instituția școlară din Teregova s-a extins prin inaugurarea unui nou edificiu
 În anul școlar 2003-2004 se înființează prima clasă SAM, domeniul Alimentație publică
și Turism .
 În anul școlar 2005-2006 si înființează prima clasă de SAM, domeniul Agricultură
 În 2006 devine școală pilot în cadrul Proiectului Phare 2004-2005
 În 2010 se transformă din școală de arte și meserii în liceu tehnologic
Date demografice:

93,14 % români
5,72 % necunoscută
1,13% altă etnie
Conform recensământului aferent 2011 populația Teregovei este de 3.981 de locuitori în scădere
față de recensământul anterior din 2002 când se înregistrează 4.388.
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova este situat în localitatea cu acelaşi nume,
aşezată la dreapta cursului superior al Timişului, în partea centrală a culoarului Timiş-Cerna,
străjuită la Vest de culmile domoale ale Semenicului, iar la Est şi Nord –Est de masivele
Godeanu şi Ţarcu şi ocupă o suprafaţă de 28.124 ha. Inzestrată cu un potential turistic variat,
evidentiat de frumusetia cadrului natural, a unei clime favorabile, practicarii turismului pe tot
parcursul anului, a unui potential floristic, Teregova se poate incadra in randul destinatiilor
turistice atractive din judetul Caras-Severin si din tara. Constructia barajului de la Poiana Rusca,
natura nealterata, bine conservata, obiceiurile, traditiile, folclorul, fac din perimetrul localitatii o
zona turistica atractiva, ce se va inscrie in circuitul turistic european.
Poziţionarea geografică şi potenţialul turistic al arealului Timiș-Cerna conferă şcolii
capacitatea de a pregăti forţă de muncă pentru profilul Servicii, domeniul Turism şi Alimentaţie.
Având în vedere ca este singura școala din zonă care asigura o instruire de specialitate de nivel 4
în acest domeniu, ea recruteaza elevi din întreaga regiune, absolvenți de opt clase, cu examen de
Evaluare națională. Școala cuprinde următoarele niveluri: preșcolar, primar, gimnazial, liceu zi,
liceu seral, funcționând cu 32 clase si un numar de 720 elevi cu vârste cuprinse între 3-18 ani, iar
la învățământ seral și la cei înscriși în programul „ A doua șansă ”, peste 18 ani. Școala are un
personal format din: 32 cadre didactice, 2 maiștri instructori, 1 mediator școlar, 1 secretar, 0,25
contabil și ca personal administrativ, un numar de 11 persoane.
În anul şcolar 2003-2004 se înfiinţează prima clasă de SAM, domeniul Turism şi
Alimentaţie publică, În anul şcolar 2005-2006 se înfiinţează prima clasă de SAM, domeniul
Agricultură. În 2006 are loc numirea şcolii drept şcoală pilot în cadrul Proiectului Phare 20042005.
În condiţiile evaluării ARACIP din noiembrie 2010 şi ultimilor modificări din domeniul
educaţiei, conform Ordinului MECTS Nr. 3254 din17.02.2010, unitatea noastră şcolară a devenit
liceu tehnologic, primind autorizaţie provizorie de funcţionare. Din anul 2013, școala a primit
acreditare pentru nivelul de calificare profesională nivel 3, specializarea Tehnician în hotelărie,
prin O.M. nr. 4215/16.07.2013. Având în vedere acest domeniu de pregătire, şcoala atrage elevi
nu doar din comună, ci din întreaga regiune. În cadrul şcolii, pregătirea elevilor se realizează pe
ruta directă (IX-XII), cât şi pe ruta progresivă de calificare ( XIV înv. seral). De asemenea, din
anul şcolar 2006-2007 şcoala a fost inclusă la nivelul judeţului Caraş-Severin în seria celor 12
şcoli pilot din cadrul Proiectului Phare 2004-2005, ceea ce a asigurat derularea programului „A
două şansă”, care oferă cursuri pentru adulţii rămaşi neşcolarizaţi din întreaga zonă aferentă
localităţii Teregova.
Oferta de pregătire, prin planul de şcolarizare al Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”
Teregova, este adaptată la schimbările structurale marcate în principal de industria în proces de
restructurare în paralel cu creşterea ponderii serviciilor şi agriculturii. Şcoala noastră este un
ofertant viabil de pregătire profesională în zonă, având în vedere că la nivelul judeţului CaraşSeverin sunt acreditate un număr mic de licee tehnologice în mediul rural.
În anul 2006 a fost introdus un plan de extindere a clădirii şcolii. Este vorba despre
construcția bibliotecii școlare, a unei săli media, un centru de învăţare modern, dotat cu
echipamente TIC utilizate în procesul de predare şi învăţare. Finalizarea acestui plan s-a încheiat
în anul 2013.
Luând în considerare nevoile absolvenților de liceu din învățământul de zi și seral de la
școala noastră și din alte instituții de învățământ liceal din zonă și cererea pieței muncii, devine
necesară diversificarea ofertei educaționale a instituției noastre de învățământ prin înființarea
unui nivel superior de calificare nivel 5 prin învățământ postliceal, cu specializarea Asistent de
gestiune în unități de cazare și alimentație.

Acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie s-a obținut în anul 2015 prin OMEN Anexa
1 La Hotărârea Consiliului Aracip nr. 6/28.08.2015 pentru o clasă de învățământ postliceal, nivel
5 de calificare în anul școlar 2015/2016.
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova îşi propune să creeze un climat optim şi sigur
pentru ca toţi copiii comunităţii, indiferent de etnie si religie, să aibă şanse egale la educaţie şi
cultură, pentru a deveni personalități puternice, independente, astfel încât să se integreze într-o
societate dinamică şi democratică.
În centrul preocupărilor noastre se află satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor tuturor
beneficiarilor direcţi şi indirecţi – elevi, părinţi, agenţi economici, comunitate – prin
îmbunătăţirea continuă a calităţii proceselor de educare şi formare profesională, dezvoltarea
culturii instituţionale şi responsabilizarea managementului.
Profilul actual al liceului este determinat de așezarea geografică precum și de potențialul
turistic al zonei și el permite concretizarea finalizării studiilor prin accederea pe piața muncii,
oferind posibilitatea dezvoltării unei frumoase cariere. Cu toate acestea, sunt încă destul de mulți
elevii care nu conștientizează importanța acestei oportunități, dovadă fiind interesul scăzut
pentru formarea profesională ce poate fi realizată doar prin educație. În acest sens, suntem
nevoiți să admitem faptul că mulți elevi au probleme cu absenteismul, semn al dezinteresului față
de procesul instructiv-educativ sau a dezorganizării sociale din familiile acestora, un număr
însemnat de elevi având părinți plecați în străinătate. Și consecințele nu se opresc aici. Frecvența
redusă la orele de curs sau la cele de instruire practică duce la apariția riscului de a nu finaliza
ciclul de studiu sau de a-l finaliza cu rezultate mediocre.
Politica noastră referitoare la calitate se axează pe îmbunătăţirea continuă a tot ceea ce
întreprindem, prin promovarea spiritului de creativitate şi responsabilizarea fiecărui salariat în
realizarea misiunii sale.
Infrastructura pe care o deține liceul nostru este una adecvată profilului: săli de clasă,
bibliotecă, sală de sport, sală multimedia, laboratoare T.I.C., laboratoare tehnologice ( parțial
dotate) în care elevii participă la orele de pregătire și instruire practică.
Actul educațional la nivelul liceului este caracterizat de coerența dintre competențele
generale, cele specifice, obiectivele operaționale, conținuturi, activități de învățare, strategii
didactice și resursele informaționale și materiale. Avem încheiate convenții de colaborare cu
multe structuri de primire turistice din zona Caransebeș - Băile Herculane în vederea derulării
stagiilor de pregătire practică, locuri în care aceștia dobândesc competențele specifice calificării
lor, cea de Tehnician în hotelărie.
ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR ANTERIOARE
Conjunctura politică și legislativă, evoluţia economică la nivel local, regional, naţional și
internaţional, programul social intern și integrarea în structurile economice și culturale ale UE
reprezintă factori ce influențează în sens pozitiv sau negativ performanța instituțională.
Această analiză a parcurs identificarea următoarelor influenţe în activitatea Liceului Tehnologic
„Sf. Dimitrie” Teregova:
Politic:
Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”
Teregova, având la bază principiul descentralizării şi flexibilizării, al descongestionării, se
dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La nivelul localității Teregova, în urma
descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte, rolul de
partener principal al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor solicitărilor
echipei manageriale a școlii.
Relația de colaborare fiind deschisă, bazată pe un dialog constructiv care determină
adaptarea curriculei școlare în vederea satisfacerii nevoilor economice locale.
Comunitatea locală are un rol decisiv în realizarea tuturor proiectelor unităţii de învăţământ,
implicându-se direct prin reprezentanții săi din consiliul de administrație a unității.

Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Educatiei Naționale, ordinele şi notificările
care susţin punerea în aplicare a reformei învăţământului, reforma managementului şcolar care
vizează autonomia instituţiilor de învăţământ, pregătirea în domeniul managementului
educaţional, raţionalizarea resurselor financiare şi umane.
Economic:
Teregova este cea mai mare comună al judeţului Caraș-Severin, situată în partea centrală
a culoarului Timiş-Cerna, pe cursul superior al râului Timiş, la confluenţa cu râurile Teregova şi
Râul Rece, la poalele de est ale Munţilor Semenic şi la cele de sud-vest ale Munţilor Ţarcu, în
zona pasului Poarta Orientală.
Locaţia sa este strategică, fiind traversată de Drumul European E70 și drumul naţional
DN 608 asigură legătura între comuna Teregova şi celelalte localităţi din judeţul Caraş-Severin.
Teritoriul administrativ al comunei Teregova cuprinde o suprafaţă totală de 33.102 ha.
care sunt lucrate în asociații sau individual. Există culturi agricole diverse și puternic
reprezentate, în urma unor inițiative economice particulare.
Situația economică în zona comunei Teregova este la media județului, existând
întreprinderi mici care pot absorbi forța de muncă pe care ar putea să o producă școala.
Domeniul de activitate cel mai dezvoltat este cel al agriculturii, prelucrării lemnului, serviciilor.
Dacă se compară situația locală cu cea la nivelul județului se constată o relativă prosperitate a
zonei, datorată pe de o parte distanței relativ mici față de orașul Caransebeș și stațiunea Băile
Herculane, iar pe de altă parte dezvoltării economice.
Teregova poate deveni și un punct de atracție turistică prin punerea în valoare a
ansamblului rural din zona bisericii ortodoxe, a pensiunilor agroturistice, mediatizarea barajului
Poiana Ruscă la Teregova și nu în ultimul rând prin canalizarea investițiilor în acest sector de
activitate. În 2015 se finalizează construcția Muzeului Ad Pannonios din Teregova, cu expoziție
și diferite tipuri de prezentări, clădirea fiind destinată publicului larg, programelor educaționale
pentru copii.
Social:
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Teregova se ridică la
3.981 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră
4.388 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (93,14%). Pentru 5,73% din populație,
apartenența etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor
sunt ortodocși (90,61%), cu o minoritate de baptiști (2,76%). Pentru 5,78% din populație, nu este
cunoscută apartenența confesională.
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.
Nivelul de educație al populației adulte conform recensământului din 2011, arată că
există un procent mic de persoane care au studii superioare cu licență, studii postleceale și scoala
de maistri, un număr mai mare al celor ce au absolvit învățământul secundar: liceu, școală
profesională și de ucenici, gimnaziu, dar există un număr semnificativ al celor ce doresc să
continue studiile de nivel liceal, postliceal.
Meseriile tradiţionale nu mai pot asigura venituri unor familii, acestea optând pentru un
loc de muncă în străinătate pentru a se putea întreţine.Vechile meserii, aducătoare de venituri nu
mai sunt căutate. Astfel, cei mai afectați sunt copiii care rămân în întreţinerea sau în
supravegherea bunicilor sau altor persoane, pentru că părinții nu sunt acasă. Cei care nu reuşesc
să-şi găsească loc de muncă provin în special din rândul celor neşcolarizaţi sau nepregătiţi
profesional.
Din punct de vedere social se constată că populația comunei scade precum și numărul de
elevi ai școlii este în scădere, dar școala își recrutează elevii de pe o rază de aproximativ 25 km
din jurul comunei Teregova, acestora oferindu-li-se transport gratuit prin cele două microbuze
școlare.

Oferta educaţională propusă (profilurile și calificările profesionale în care școala asigură
formarea iniţială) este dependentă de modificările de pe piaţa muncii și de sistemul de absorbţie
profesională - așteptările comunităţii de la școală - creșterea numărului familiilor monoparentale,
creșterea abandonului școlar - fluctuaţiile demografice care influenţează cifrele de școlarizare ale
unităţii de învăţământ. Existenţa lipsurilor, impune reorientarea termenului de educare a
personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor negative prin educație
preventivă și educație pentru viață. 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 alarmantă a violenţei domestice,
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, dar cu o bună prezență la cursuri,
beneficiază de burse sociale, bani de liceu, burse profesionale.
Tehnologic:
Școala trebuie să se adapeze la viteza schimbării contextelor tehnologice și să treacă de la
ideea instruirii și educației pentru o anumită profesie la o formă complexă de instruire dinamică
bazată pe ideea învățării continue. Tehnologiile moderne de comunicare și de tehnică de calcul
(internet, platforme educaționale de învățare, telefonie mobilă, TV prin cablu etc.) sunt tot mai
răspândite fapt care facilitează transmiterea și accesarea informaţiilor mult mai rapid.
La nivelul Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova, există spaţii pentru activitatea cadrelor
didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. Două laboratoare de informatică dotate cu
calculatoare, dotarea sălii profesorale și a birourilor cu calculatoare conectate la Internet,
imprimante, copiatoare, scanner, dotare ce permite desfășurarea în bune condiții a orelor de
informatică și actualizarea permanentă a cunoștințelor de către elevi și profesori. Din anul 2018,
școala este beneficiară a proiectului național pentru mediul rural, Digitaliada și are o clasă dotată
cu tablete pentru fiecare copil, utilizând astfel pe lângă echipamente digitale și resurse de
învățare digitală.
Ecologic:
Integrarea în UE presupune respectarea unor norme precise de protejarea mediului de
către școală - implicarea școlii în rezolvarea problemelor de mediu (sortarea deșeurilor provenite
din activitatea școlii pe categorii – plastic, hârtie, resturi alimentare prin participarea la
implementarea unor proiecte județene și locale de mediu) - economisirea la maxim a resurselor
de energie termică, electrică, apă, astfel încât să se protejeze mediul înconjurător.
Dezvoltarea şi procesul de urbanizare care a caracterizat Teregova în ultimii ani, ne-a
adus nu doar beneficii, dar şi noi răspunderi în ceea ce priveşte impactul asupra mediului
înconjurător. Avem răspunderea de a păstra natura aşa cum am moştenit-o şi să o protejăm
pentru ca şi copiii şi nepoţii noştri să aibă partea de frumuseţile ei.
Pentru a avea un mediu înconjurător mai curat, asociația Atitudine, fundația WWF prin
asociația Măgura zimbrilor, Administrația Parcului Național a Munților Retezat, prin zona
protejată din Munții Țarcu din Situl Natura 2000 se implică permanent în activități de educație
ecologică a tinerilor. În acest sens se organizează activități deosebite la care participă și elevii
școlii noastre.
Concluziile și interpretările analizei P.E.S.T.E. sunt valorificate în elaborarea direcţiilor
de acţiune strategică a Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova.
Din anul 2010, de cand s-a înființat liceul tehnologic in comuna Teregova s-a constatat o
creștere remarcabilă a calității educației la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova,
măsurabilă atât prin rezultatele la examenele naționale cât și prin numeroase premii naționale la
olimpiadele și concursurile școlare. Inserăm rezultatele obținute de elevii Liceului Tehnologic
„Sf. Dimitrie” Teregova în perioada anilor 2012-2020:

 Rezultatele elevilor
Rezultatele obținute de elevii Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova reflectă
colaborarea între factorii implicați în educația copiilor și nivelul interesului prezentat de
beneficiarii direcți ai educației. Rezultatele şcolare reprezintă o realitate complexă, un produs cu
multiple aspecte. Ele reprezintă indicatorul cel mai concludent pentru aprecierea eficacităţii
activităţii didactice. În marea varietate a aspectelor pe care le prezintă produsele activităţii de
instruire şi educare, acestea se reflectă în rezultatele obținute de elevi.
Rezultatele activității elevilor de la Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova sunt prezentate și
sunt analizate din punctul de vedere al evoluției pe parcursul mai multor ani școlari și din mai
multe perspective.
Astfel se regăsesc în :
ANEXA 1. – Evoluția rezultatelor Examenului de Bacalaureat
ANEXA 2. - Evoluţia rezultatelor Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4;
ANEXA 3. – Evoluția populației școlare din anii 2012-2020.
S-a pus accent pe dezvoltarea unor relații de parteneriat cu diverse organizații,
comunitatea locală, mediul local de afaceri.
Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea
finanţării cheltuielilor curente pe partea de infrastructură a unităţii de învăţământ de la bugetul
Consiliului Local al Comunei Teregova. Consiliul Local s-a implicat şi prin susţinerea financiară
a unor activităţi extracurriculare, concursuri sportive şi cultural-artistice organizate de școală.
În vederea creșterii calității învățământului profesional și tehnic au fost realizate
parteneriate cu agenți economici, unde elevii pot dobândi și dezvolta competențe specifice
activității practice. Dintre agenții economici implicați enumerăm: Complex Hotelier Diana
Restaurant Bacolux S.R.L., punct de lucru Baile Herculane, SC MOTEL CAMPING SILVIA
SRL, Sadova Veche, Agropensiune "Floare de Colț Roiescu Ionuț", Rusca, SC HIGEG
GHERGA SRL, Sat Rusca-Teregova NONI-CATALIN S.R.L FS, Teregova, etc.
Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat mai multe proiecte și parteneriate cu: Primăria
Teregova, asociația „Salvați copii ”- filiala Caraș-Severin , Asociația „Drumeții montane”, Tg.
Jiu, Asociația „Tineri prețioși” Voiteg, Timiș, Stategia națională de acțiune comunitară FICE România, filiera Caraș-Severin, Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog CarasSeverin; ISJ Caraș-Severin; FICE -România , filiala Caraș-Severin, Editura Cd Press, Asociația
„Educație pentru comunitate” Teregova, Asociația Altitudine Banat „ Ranger Junior in Situl
Natura 2000 Muntii Țarcu” , Asociația WWF programul Dunăre Carpați România București ,
ș.a.m.d. (o parte din activitățile derulate cu partenerii pot fi văzute pe pagina de FB a școlii, pe
site-ul școlii www.liceulteregova.ro ).
Alți parteneri cu care Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a avut activități comune în
cadrul unor proiecte, întâlniri au fost: Casa Corpului Didactic Caras-Severin, Universitatea
Eftimie Murgu Reșița, Universitatea de Vest Timișoara, Societatea Națională de Cruce Roșie,
CJRAE Caraș-Severin, Direcția Generala de Asistență și Protecție Socială Caras-Severin și alte
asociații, organizații și ONG-uri.
În activitățile desfășurate împreună cu partenerii s-au implicat numeroși elevi și profesori.
Diversificarea activităţilor extracurriculare a avut ca scop și atragerea elevilor într-un spaţiu
educativ organizat, în defavoarea străzii. Prin intermediul acestora au fost promovate valori
precum: dezvoltarea cunoaşterii de sine, spiritul de echipă, respectul, loialitatea, onoarea,
încrederea, respectul faţă de tradiţii, etc.
Am asigurat și am facilitat relațiile de parteneriat dintre unitatea școlară și
părinții/familiile elevilor asigurând completarea şi centralizarea contractelor dintre unitatea de
învăţământ şi părinţi. Am întocmit graficul lectoratelor cu părinţii și am participat la o mare parte
dintre acestea.
În ultimii ani, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a participat la diferite proiecte
locale, naționale și internaționale.

Câteva dintre cele mai importante proiecte sunt:
Proiect Erasmus+ 2017-1-RO01-KA101-035871 „ Diversitate și incluziune la dimensiuni
europene”, unde 10 cadre didactice au fost implicate într-un proiect internațional,
desfășurat în perioada 2017-2018, aceștia derulând vizite în Letonia.
Beneficiar proiect Digitaliada - Sala informatică Digitaliada cu 28 de tablete digitale
echipate cu aplicații digitale utilizate în cadrul lecțiilor de Matematică și TICInformatică, cu preponderență–acces la internet, videoproiector, laptop, tablă SMART;
Școala noastră, parteneră în consorțiu cu Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte” – Lugoj,
jud. TM, cu care a derulat Proiect Erasmus+: Youth and training for sucessfull career, ID:
2017-1-RO01-KA102-036600 – stagiu de pregătire practică 15 elevi în Londra, Marea
Britanie, în martie 2018;
În perioada 23-31.10.2019, 13 elevi ai școlii, însoțiți de profesor Ienea Daiana au efectuat
o mobilitate în Italia, în cadrul unui proiect finanțat din fondurile europene, proiectul cu
titlul ,,Mobilitate europeană HEIGTS OF CREATIVITY Apice, partener cu Asociația
Nevo Parudimos Reșița.
Beneficiar Proiect Erasmus+ „Scoala - centru de prevenire a abandonului școlar” 2019-1RO01-KA101-062832 unde 10 cadre didactice sunt implicate într-un proiect
internațional, desfășurat în perioada 2019-2021, aceștia participând la cursuri in Bologna,
Italia.
LTSD Teregova a devenit beneficiar din annul 2020 al proiectului: ERASMUS+,
Acțiunea cheie 1-Formare profesională (VET), contract nr. 2020-1-RO01-KA 102079229, ”Europractica, acces deschis pe piața muncii”, proiect ce se va derula până în
anul 2022.
Beneficiar al proiectului ROSE, runda 3 ” Cu bacalaureatul promovat, ai un viitor
asigurat”, prin semnarea acordului de grant nr.931/11.11.2020, proiect ce se va derula
până în annul 2022.
Va supunem atenției poziția Liceului Tehnologic Sf. Dimitrie Teregova și argumentele pe
care cadrele didactice le aduc in favoarea păstrării structurii rețelei de școlarizare în forma de
funcționare actuală:
 Scăderea populației școlare nu se înregistrează ca fiind dramatică, planul de școlarizare
putându-se realiza la parametrii normali de funcționare. Elevii noștri provin 100% din
mediul rural, accesul la școală făcându-se prin navetă. Menționăm că Liceul Tehnologic
”Sf. Dimitrie” Teregova a respectat criteriile de calitate, motiv pentru care s-a dezvoltat
ca instituție de prestigiu obtinnând acreditare pentru ciclul liceal in anul 2013.
 rata de tranzitie de la un nivel de învățământ la altul este satisfăcătoare: 65-80% pe ciclul
liceului și spre învățământul terțiar 10-15%;
 mediul socio-economic defavorizat și gradul ridicat de sărăcie al familiilor din care
provin elevii conduce în multe cazuri la părăsirea timpurie a școlii, la absenteism și la
abandon școlar, 30% din elevi beneficiază de Bani de liceu;
 rata de promovabilitate la examenul de bacalaureat este sub media națională și a
județului: 25-30% datorită politicilor educaţionale naționale fără continuitate (modificări
dese ale strategiei educaţionale naționale, neluarea în calcul a particularităților liceului
tehnologic, neconformități de curriculă etc.);
 necorelarea standardelor de pregătire profesională cu standardele ocupaționale ceea ce
scade șansa de inserție a absolvenților pe piața muncii;
 riscurile ce ar putea influența comunitățile locale: depopularea comunei ca urmare a
migraţiei spre alte locuri de şcolarizare, lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor,
abandonul şcolar ca urmare a înrăutăţirii condiţiilor materiale a familiilor; mentalitate
învechită şi conservatorism, carente atitudinale si comportamentale ale parintilor; lipsa
constiintei comunitare si a interesului parintilor in raport cu educatia si in particular cu
evolutia propriilor copii precum și influenta nefasta a canalelor media care ofera false
modele morale si comportamentale.

EVOLUŢIA REZULTATELOR EXAMENULUI DE BACALAUREAT

AN ȘCOLAR

TOTAL ÎNSCRIȘI

PROMOVAȚI

PROCENT

2015-2016

10

3

30%

2016-2017

14

1

7%

2017-2018

10

1

10%

2018-2019

23

4

17%

2019-2020

18

5

28%
Sursa: secretariatul unității

Evoluţia rezultatelor Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4

AN ȘCOLAR

TOTAL ÎNSCRIȘI

PROMOVAȚI

PROCENT

2015-2016

47

47

100%

2016-2017

57

53

93%

2017-2018

48

41

85%

2018-2019

48

48

100%

2019-2020

53

53

100%
Sursa: secretariatul unității

Evoluția populației școlare din anii 2015-2020
An
școlar
20152016

20162017

20172018

20182019

20192020

Clasa Nr. elevi la inceputul Nr.
elevi
la
anului scolar
sfârsitul
anului
scolar
IX
28 din care 18 fete
28, din care 16
fete
X
32 din care 22 fete
27 din care 19
fete
XI
32 din care 15 fete
30 din care 13
fete
XII
22 din care 9 fete
22 din care 9 fete
IX
28 din care 13 fete
27, din care 12
fete
X
31 din care 17 fete
28 din care 16
fete
XI
27 din care 18 fete
17 din care 12
fete
XII
29 din care 11 fete
24 din care 10
fete
IX
26 din care 18 fete
23, din care 15
fete
X
28 din care 14 fete
28 din care 14
fete
XI
29 din care 15 fete
28 din care 17
fete
XII
17 din care 13 fete
17 din care 13
fete
IX
22 din care 11 fete
28, din care 15
fete
X
24 din care 16 fete
23 din care 15
fete
XI
29 din care 13 fete
27 din care 13
fete
XII
28 din care 16 fete
28 din care 16
fete
IX
29 din care 11 fete
29 din care 11
fete
X
20 din care 10 fete
17 din care 9 fete
XI
25 din care 16 fete
25 din care 16
fete
XII
26 din care 13 fete
26 din care 13
fete

Obs.

2 rromi, 1 venit prin transfer, 1 transfer, 2
repetenți
1 venit prin transfer, 6 repetenți
1 venit prin transfer, 3 retrași
1 venit prin transfer, 1 transfer, 1 repetent
1 transfer, 2 retrași
7 retrași, 3 exmatriculați
4 exmatriculați, 1 repetent
3 repetenți
2 veniți prin transfer, 2 repetenți
2 veniți prin transfer, 2 retrași, 1 transfer
2 veniți prin transfer, 3 repetenți, 3
transferați
1 transfer
1 exmatriculat, 1 retras
3 repetenți
Sursa: secretariatul unității

Pentru perioada 2015-2020, planul de școlarizare a fost realizat în proporție de 100%.
Situaţia elevilor școlarizați în perioada 2015-2020 este următoarea:
INTRĂRI – IEȘIRI DIN SISTEM
2015-2016:
Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie” Teregova
Preşcolari: înscrişi 67, prom. 67 (100%)
Primar: înscriși 110, prom. 108 (98%)
cu medii generale peste 8,00: 68 elevi (63%)
Gimnazial:înscriși 99, prom. 96(97%) cu medii generale peste 8,00: 58 elevi (60%)
Liceu: înscriși 281, prom. 241(86%)
cu medii generale peste 8,00: 28 elevi (12%)
Postiliceal: înscriși 28, prom. 28 (100%) cu medii generale peste 8,00: 1 elev (4%)
Școala Gimnazială Rusca Teregova
Preşcolari: înscrişi 18, prom. 18 (100%)
Primar: înscriși 36, prom. 35 (97%)
cu medii generale peste 8,00: 25 elevi (71%)
Gimnazial:înscriși 39, prom. 38(97%)
cu medii generale peste 8,00: 23 elevi (60%)
Total: 678 însciși, 631prom. (93%)
Rezultate EN: înscriși 27, promovați 15 (56%)
Lb. română: 56% promovabilitate
Matematica: 48% promovabilitate
Rezultate Certificare competențe profesionale nivel IV: înscriși 47, prezenți 47, promovați 47
(100%)
Rezultate BAC: 10 prezentați, 3 reușiți (30%)
2016-2017:
Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie” Teregova
Preşcolari: înscrişi 71, prom. 71 (100%)
Primar: înscriși 107, prom. 105 (98%)
cu medii generale peste 8,00: 72 elevi (69%)
Gimnazial: înscriși 96, prom. 93 (97%) cu medii generale peste 8,00: 53 elevi (55%)
Liceu: înscriși 264, prom. 231 (86%)
cu medii generale peste 8,00: 20 elevi (8%)
Postliceal: înscriși 56, prom. 55 (98%) cu medii generale peste 8,00: 2 elevi (9%)
Școala Gimnazială Rusca Teregova
Preşcolari: înscrişi 17, prom. 17 (100%)
Primar: înscriși 36, prom. 33 (92%)
cu medii generale peste 8,00: 25 elevi (76%)
Gimnazial: înscriși 40, prom. 38 (95%)
cu medii generale peste 8,00: 22 elevi (55%)
Total: 687 înscriși, 643 prom. (93%)
Rezultate EN: înscriși 31, promovați 19 (63%)
Lb. română: 75% promovabilitate
Matematica: 51% promovabilitate
Rezultate Certificare competențe profesionale nivel IV: înscriși 57, prezenți 53, promovați 53
(100%)
Rezultate BAC: 14 prezentați, 1 reușiți (07%)
70 cursanți la ADȘ, promovați 55 ( 79%)
2017-2018
Rezultatele Liceului Tehnologic ,,Sf. Dimitrie” Teregova, trebuie analizate pe mai multe
direcţii:
a. Rezultate privind reuşita şi performanţa şcolară
2017-2018: Teregova
Preșcolari: înscriși 68, prom, 68 (100%)

Primar: înscriși 107, prom. 103 (96%)
Gimnazial: înscriși 99, prom. 91 (92%)
Liceu: înscriși 232, prom. 219 (94%)
Postliceal: înscriși 56, prom. 56 (100%)
Rusca
Preşcolari: înscrişi 19, prom. 17 (100%)
Primar: înscriși 36, prom. 32 (89%)
Gimnazial: înscriși 33, prom. 31 (94%)
Înscriși 650, promovați 619 (95%)
Rezultate BAC: 10 prezentați, 1 reușit
72 cursanți ADȘ , promovați 61 (84%)

transferați: 4, repetenți: 0, alte situații: 0
transferați: 4, repetenți: 4, alte situații: 0
transferați: 12, repetenți: 20, alte situații: 4 retrași
transferați: 0, repetenți: 0, alte situații: 0
transferați: 0, repetenți: 2, alte situații: 2
transferați: 0, repetenți: 2, alte situații: 0

2018-2019
a. Rezultate privind reuşita şi performanţa şcolară
Teregova
Preșcolari: înscriși 70, prom. 72, (100%) transferați: 2
Primar: înscriși 105, prom. 97 (92%)
transferați: 4, repetenți: 1, alte situații: 3
Gimnazial: înscriși 88, prom. 83 (94%) transferați: 2, repetenți: 2, alte situații: 1
Liceu: înscriși 245, prom. 219 (89%)
transferați: , repetenți: 26, alte situații: retrași
Postliceal: înscriși 56, prom.55 (98%)
transferați: , repetenți: , alte situații:1
Rusca
Preşcolari: înscrişi 19, prom. 19 (100%)
Primar: înscriși 34, prom. 30 (88%)
transferați: , repetenți:2, alte situații:2
Gimnazial: înscriși 36, prom.34 (94%)
transferați: , repetenți: 1, alte situații: 1
Total:Înscriși 653, promovați 609 (93%)
Rezultate BAC: prezentați 19, reușit 4
cursanți ADȘ 70, promovați 56 (80%)

2019-2020
a. Rezultate privind reuşita şi performanţa şcolară
Teregova
Preșcolari: înscriși 74, prom, 74 (100%)
Primar: înscriși 95, prom. 91(96%)
transferați:2, repetenți: , alte situații: 2
Gimnazial: înscriși 82, prom. 83(101%) transferați: 2, repetenți: , alte situații: 1
Liceu: înscriși 256, prom. 241(94%)
transferați: 4, repetenți:17, alte situații: 2
Postliceal: înscriși 56, prom. 53(95%)
transferați: , repetenți: , alte situații: 3
Rusca
Preşcolari: înscrişi 15, prom. 15 (100%)
Primar: înscriși 31, prom.29 (94%)
transferați:2 , repetenți: 3, alte situații: 1
Gimnazial: înscriși 23, prom. 23(100%) transferați: , repetenți: , alte situații:
Total:Înscriși 558, promovați 535 (96%)
Rezultate BAC: prezentați 15, reușit 5
cursanți ADȘ 68, promovați 59 (87%)
Participarea elevilor la olimpiade şi concursuri şcolare şi extraşcolare la nivel local, judeţean,
naţional, înregistrându-se următoarele rezultate:

-procent de aproape 10% de promovabilitate la examenele naţionale de bacalaureat şi de 100%
la cele de certificare a competenţelor profesionale nivel 4 și 5
-inserţia facilă pe piaţa muncii- raport diriginţi clasele XII-XIII-2015-2020
-a fost organizat Simpozionul Internațional Patrimoniul cultural și turismul durabil o moștenire
pentru viitor
-a fost organizat Festivalul internațional de folclor Ghiță Copăceanu-Moșu, edițiile: 2015, 2016,
2017, 2018, 2019.
b. Rezultate privind pregătirea profesională a cadrelor didactice
-cadrele didactice s-au înscris şi au participat la examenele şi inspecţiile de obţinere a gradelor
didactice
-sunt înregistrate participări la cursuri de formare organizate de CCD Caraș Severin
-sunt cadre didactice care au absolvit a 2 a facultate, respectiv la masterate-cu deosebire pe profil
economic/turism și alimentație
-cadre didactice care au primit gradaţie de merit în anul 2015, 2017, 2019, 2020
-elaborarea de articole pentru diverse simpozione şi organizarea Simpozionului Internaţional:
Patrimoniul cultural local și turismul durabil o moștenire pentru viitor
c. Rezultate privind proiecte şi programe educaţionale
-au fost planificate şi realizate peste 40 de activităţi extracurriculare şi extraşcolare la nivel de
şcoală
-a fost înfiinţată firma de exerciţiu: FE PRIETENIA TURISM SRL – clasa a XI-a, FE SWEET
MOMENTS SRL – clasa a XI-a, FE HARMONY SRL –clasa a XII-a; FE BIO NATURA – clasa
a XI-a, FE HAIR AND MAKE-UP INDEEA SRL–clasa a XII-a.
-s-au încheiat parteneriate cu diverse instituţii, organizaţii şi ONG-uri pentru desfăşurarea unor
activităţi educative
-au fost implementate programe privind abandonul şcolar, combaterea alcoolismului, fumatului,
consumului de droguri, violenţei în şcoală, traficului de fiinţe umane etc
d. Rezultate privind infrastructura şi dotarea materială
-s-a amenajat un laborator de turism
- s-a înființat sala de informatică Digitaliada, dotată cu 28 de tablete cu aplicații digitale
-s-a obţinut o donaţie de cărţi de la Asociația Educație pentru comunitate
e. Relaţia cu comunitatea locală şi agenţii economici
-s-au încheiat parteneriate cu diverse instituţii de cultură şi educaţie de la nivel local, regional,
naţional
-s-au încheiat convenţii de practică cu diverşi agenţi economici
-s-a realizat o campanie intensă de promovare a imaginii, activităţii şi rezultatelor notabile ale
şcolii

Plan de scolarizare 2020/2021
Ciclul preșcolar
Grădiniță cu Program Normal Teregova - structura a Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”
Teregova
grupa mică- 1 – 20 preșcolari, profesor învățământ preșcolar Vela-Copăcean Ana – titular, gr. II
grupa mică- 2 – 19 preșcolari, profesor învățământ preșcolar/primar Ciucă Ana- titular, gr. I
grupa mijlocie- 1 – 16 preșcolari, profesor învățământ preșcolar Berzescu Claudia – titular, gr. I
grupa mare - 1 – 19 preșcolari, institutor învățământ preșcolar Curescu Elisabeta– titular, gr. II
Grădiniță cu Program Normal Rusca Teregova - structura a Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie”
Teregova
grupa combinată - 1 – 15 preșcolari, institutor Stepanescu Călina – titular, gr. I

Ciclul primar
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
Clasa pregătitoare - 1 clasa - 20 locuri - prof. Marițescu Maria- titular – gr.I
Clasa I - 1 clasa - 15 elevi - prof. Colțan Adrian - titular gr. II
Clasa a II a - 1 clasa - 16 elevi – prof. Ghimboașă Oprița - titular gr. I
Clasa a III a – 1 clasa – 15 elevi - prof. Gherga Gheorghe - titular gr. I
Clasa a IV a - 1 clasa– 20 elevi - prof. Lăzărescu Maria - titular – gr.I
Școala Gimnazială Rusca Teregova - structura a Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
Învățământ simultan:
Clasa pregătitoare - 2 elevi - prof. Banda Daniela - titular gr. I
Clasa a I , - 1 clasa - 8 elevi - prof. Banda Daiela- titular gr. I
Clasa a II-a - 1 clasa – 7 elevi - prof. Stepanescu- Despău Rozina- titular gr. I
Clasa a III –a – 1 clasa – 8 elevi - prof. Banda Daniela- titular gr. I
Clasa a IV a - 1 clasa - 9 elevi - prof. Stepanescu - Despău Rozina - titular gr. I
Ciclul gimnazial
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
Clasa a V- a – 1 clasa - 22 elevi - prof. Berzescu Ana - titular - gr. I
Clasa a VI-a - 1 clasa - 23 elevi - prof. Banda Ioana -gr. I
Clasa a VII-a - 1 clasa – 19 elevi - prof. Damian Ilie - titular - gr. I
Clasa a VIII-a - 1 clasa - 21 elevi - prof. Bica Gabriela - titular - gr. I /doctorat
Școala Gimnazială Rusca Teregova - structura a Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
Învățământ simultan:
Clasa a V- a, 1 elev ,Clasa a VII-a - 1 clasă – 8 elevi - prof. Stepanescu Călina - titular - gr. I
Clasa a VI- a, 4 elevi, clasa a VIII-a - 1 clasă – 4 elevi - prof. Sîrbu Ana Carina - titular - gr. I
Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” este o școală în slujba comunitătii, având capacitatea de a
functiona ca o structură eficienta, echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura
progresul tuturor elevilor săi, astfel încât „MÂINE SĂ FII MAI BUN CA AZI!”
Profilul şi specializările care constituie oferta unităţii şcolare corespund nevoilor de formare
profesională şi ocupare pe piaţa muncii în domeniul serviciilor.
În prezent Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie” realizează pregătirea elevilor prin:
 învăţământul liceal
 cursuri de zi - filiera tehnologică
profilul servicii – domeniul/calificarea: turism şi alimentaţie/tehnician în hotelărie
 cursuri seral - filieră tehnologică
profilul servicii – domeniul/calificarea: turism şi alimentaţie/tehnician în hotelărie
 învățământ profesional domeniul turism și alimentație: chelner (ospătar), lucrător în
unități de alimentație și lucrător hotelier
 învăţământul postliceal
domeniul turism și alimentație: Asistent de gestiune în unitățile de cazare și alimentație
Ciclul liceal-învățământ de zi
Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova
 Învățământ secundar inferior și superior (liceu tehnologic – filieră tehnologică – profil
servicii
 Denumirea pregătirii de bază: Turism și alimentație
 Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie, forma de învățământ zi:
 clasa a X-a -1 clasă - 30 elevi - prof. Gherga Maria Daniela - titular pe
perioada de viabilitate a postului - definitivat
 clasa a XI-a -1 clasă – 15 elevi - prof. Smultea Ioan - titular – gr. I
 clasa a XII-a - 1 clasă – 24 elevi - prof. Ciucă Sorin – titular gr. I

Ciclul liceal-învățământ seral
 Învățământ secundar superior (liceu tehnologic – filieră tehnologică – profil Servicii
 Denumirea pregătirii de bază: Turism și alimentație
 Calificarea profesională: Tehnician în hotelărie, forma de învățământ seral:
 clasa a IX-a -1 clasă - 29 elevi – calificare – technician în turism - prof.
Ciobanu Marius Nicolae – titular, Definitivat
 clasa a X-a -1 clasă - 32 elevi – prof. Tudoran Ana - titular pe perioada de
viabilitate a postului, Definitivat
 clasa a XI-a -1 clasă 27 + 11 sem. II elevi – prof. Bica Ioan – titular – gr. I
 clasa a XII-a - 1 clasă -38 elevi –prof. Bica T. Ioan - titular – gr I
 clasa a XIII-a -1 clasă - 28 elevi- prof. Lungocea Ionuț Petru – suplinitor
calificat – Definitivat
Învățământ profesional
 clasa a IX-a profesional- 0.5 clasă - 14 elevi – calificare ospătar (chelner),
vânzător în unități de alimentație - prof. Jompan-Codilă Ana prof. titular,
Definitivat
 clasa a IX-a profesional- 0.5 clasă - 14 elevi – calificare lucrător hotelier prof. Jompan-Codilă Ana prof. titular, Definitivat

Învățământ postliceal
 Învățământ terţiar non-universitar (postliceal) forma de învățământ zi, cu finanţare de la
buget, filieră tehnologică – profil servicii
 Denumirea pregătirii de bază: Turism și alimentație
 Calificarea profesională nouă:
Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie
 Postliceal anul II -1 clasă - 27 elevi – Curescu Petru, Definitivat
Programul „ A doua șansă ”
- Învățământ primar : 1 clasă – 8 cursanți
- Învățământ secundar inferior : 4 clase: Anul I, II, III, IV – 53 cursanți
- Anul I - 1 clasă – 15 elevi
- Anul II - 1 clasă -16 elevi
- Anul III -1 clasă -11 elevi
- Anul IV -1 clasă -11 elevi
3. CADRE DIDACTICE
Cadre didactice titulare – 32
Cadre didactice suplinitori calificați – 9
Cadre didactice suplinitori necalificați-1
Personal didactic auxiliar
o Secretar-1
o Contabil-șef – 0,50 post
o Mediatorul școlar –1, vacant

o Administrator de patrimoniu-1
Personal nedidactic - 11
1. îngrijitoare-6
2. muncitor întreţinere-1
3. fochist-3
4. șofer microbuz școlar-1
Posturi didactice declarate vacante - 0
Posturi didactice pentru detasare – 0
Posturi didactice rezervate - 0
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 2018-2020

DENUMIRE
OLIMPIADĂ/CONCURS

PARTICIPANT/CLASA

Concursul Internațional de Lectură
și Creație ”Pro Lectura”, ediția a II
–a, 2018, Organizația Generală a
Învățătorilor din România, filiala
din Republica Moldova;
Concurs județean ,,Știu și aplic”
ediția a VI-a Reșița aprilie 2018

HĂRȘAN ANDREEA,
clasa a X-a

Concurs cu tematică de protecție
civilă ,, CU VIAȚA MEA APĂR
VIAȚA,, Etapa Județeană Reșița
2018
Concursul Național de Matematică
pentru
clasele
IV-VIII
,,OLIMPIADA SATELOR DIN
ROMÎNIA,, EDIȚIA a III- a , ClujNapoca, 11-13 Mai 2018
OLIMPIADA FAZA JUDEȚEANĂISTORIE
OLIMPIADA LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ-FAZA
LOCALĂ

Concursul de prezentări ,, Să
cunoaștem lumea în care trăim,,
FESTIVALUL TATA OANCEA

PREMIUL/
REZULTATUL
OBȚINUT
Premiul II

Izabela Patricia Mosu
Ionela Giorgiana Iacobici
Catalina Jurchescu
Andreea Ramona Iacobici
Stoicănescu Lavinia
Stoichescu Maria Dumitra
Roman Patricia
Blaj Alisa-Violeta
Banda Andrei Nicolae

Premiul III

Lungu Catalina

PREMIUL III

Roșeți Alexandra

71 PUNCTE

Beznă Nicola

71 PUNCTE

Stancu Elisabeta

66 PUNCTE

Diplomă
participare

de

Mențiune

Liceul Tehnologic
Dimitrie,, Teregova

,,Sf. PREMIUL: Cea mai
activă școală

Banda Andrei Nicolae
Grozăvescu Voichița
Drăgulescu Ioneta
Matica Georgiana

PREMIUL I
PREMIUL I
PREMIUL I
PREMIUL III

Tabel nominal cu rezultatele elevilor îndrumați la olimpiade/ concursuri/Comisia
metodică Tehnologii, 2018-2020

Numele
Faza
concursului
Olimpiada
Județeană
Tehnologii 2020
Februarie
Targul Firmelor Național
de
Exercitiu
Alba
Iulia,
noiembrie 2019

Târgul Firmelor Națională
de
Exercițiu
„Kretzulescu –
tradiție
și
contemporaneita
te”, 6 decembrie
2019,
de
la
Școala
Superioară
Comercială
"Nicolae
Kretzulescu

Târg FIRMA DE Regional
EXERCITIU, O
RAMPA
DE
LANSARE
IN
CARIERA, ediția
a II-a
17-18
aprilie
2019

Numele
și
prenumele Clasa
elevului
•
Hărșan Andreea
XI

Locul/
obținut
Locul I

FE PRIETENIA TURISM XI/
SRL
XII
 Grozăvescu Patricia
 Nițu Solomia
 Ienea Ion
 Hărșan Andreea

Premiul I , Cel mai
bun Negociator

FE HAIR AND MAKE-UP
INDEEA SRL
 Nițu Mihai
 Gabor Valentin
 Marinca Lucia
 Banda Patricia
FE BIO NATURA SRL XI/
SRL
XII
 Nițu Solomia
 Ienea Ion
 Hărșan Andreea

Premiul III „Cea mai
buna prezentare ppt”
Mențiune „Cel mai
bun slogan”,

FE Hair And Make-Up
Indeea SRL SRL;
•Jurchescu I. Cătălina,
•Pardău-Ponoran
V.
Daniela-Sorina-Paola
•Stoichescu N. Mihai

Premiul II la Secțiunea
„Cel mai bun spot”,

FE Prietenia Turism SRL
 Vrăjitoriu Sabina
 Iacobici Andreea
FE Prietenia Turism :
XI/
Roman Patricia
XII
Petrișan Cosmina-Antonela
Stepanescu Geta-Cristina
Stoicănescu
LaviniaGeorgiana
Stoichescu Maria-Dumitra
FE Sweet Moments:
Oprișan Mădălina-Maria
Cojocariu Ana-Maria
Săbăilă Ilie
Moșu Ana-Maria

Menține la Secțiunea
„Cel mai reprezentativ
slogan

premiul

Premiul I la Secțiunea
„Cel mai bun spot”,

Premiul 1

Premiul II

Blaj Alisa-Violeta
FE Hair And Make-Up
Indeea SRL
 Ienea Ion


Vrăjitoriu Sabina



Iacobici Andreea

Premiul III

Premiul special

FE Magura SRL
 Jurchescu I. Cătălina,


Pardău-Ponoran
V.
Daniela-Sorina-Paola



Stoichescu N. Mihai

Menține

FE Harmony SRL:

Târgul firmelor Natională
de
exercitiu
„Costin
C.
Kirițescu”
4-5 aprilie 2019

FE Prietenia Turism
XI
 Stoicănescu
Lavinia
Georgiana


Stoichescu
Dumitra



Roman Patricia



Blaj Alisa-Violeta

Maria

FE Hair And Make-Up
Indeea SRL
 Ienea Ion

Târgul Firmelor Națională
de
Exercițiu
„Kretzulescu –
tradiție
și
contemporaneita
te”, 7 decembrie
2018,
de
la
Școala
Superioară
Comercială
"Nicolae
Kretzulescu"

FE Prietenia Turism
 Roman Patricia

Concurs STIU Judeteană
ȘI APLIC – 11
aprilie 2019



Blaj Alisa Violeta



Moșu Ana Maria

XII

FE Hair And Make-Up XI
Indeea SRL
 Ienea Ion


Vrăjitoriu Sabina



Iacobici Andreea



Ienea Ion -17 puncte



Vrăjitoriu Sabina – 15
puncte



Iacobici Ionela – 17

X/XI

București
Premiul III la secțiunea
,,Cea
mai
multe
tranzacții încheiate” FE
Prietenia Turism SRL
Premiul II la secțiunea
,,Cele mai reprezentivă
siglă” FE Prietenia
Turism SRL
Premiul special la
secțiunea ,,Promovarea
identității românești”
FE Prietenia Turism
SRL
București
Premiul I la Secțiunea
„Cel
mai
bun
negociator”,
București
Premiul
III
la
Secțiunea „Cel mai
reprezentativ slogan”
Mențiune la Secțiunea
Secțiunea „ Cea mai
buna prezentare ppt”
Reșița,
Diploma
de
participare

puncte

Competiția
Bussines Plan

Judeteana

Competiția
Pe școală
Bussines
Plan
2018
Februarie 2019



Jurchescu Cătălina – 13
puncte



Iacobici Andreea – 18
puncte



Hărșan Andreea-IoanaDosia – 15 puncte

FE HAIR AND MAKE-UP XI
INDEEA SRL
 Ienea Ion


Vrăjitoriu Sabina



Iacobici Andreea

XI
FE Prietenia Turism
 Stoicănescu
Lavinia
Georgiana


Stoichescu
Dumitra



Roman Patricia
XI

Teregova,
82 puncte

XII

Teregova,
78 puncte

Oprișan Mădălina

FE Harmony SRL:
 Blaj Alisa Violeta


Moșu Ana Maria

FE Hair And Make-Up XI
Indeea SRL
 Ienea Ion


Vrăjitoriu Sabina



Iacobici Andreea

FE Magura SRL
 Jurchescu I. Cătălina,

Olimpiada
Tehnologii 2019
Februarie

Pe școală

Teregova,
85 puncte

Maria

FE Sweet Moments:
 Cojocariu Ana Maria;


Reșița,
Premiul I



Pardău-Ponoran
V.
Daniela-Sorina-Paola,



Stoichescu N. Mihai



Bosioc A. Iosif



Cocora

P.

Daniela-

Teregova,
90 puncte

XI

Teregova,
80 puncte

XI

Iacobici G. AndreeaRamona, premiul I
Ienea I. Ion, mențiune

Jurchescu I. Cătălina,
premiul III
Pardău-Ponoran
V.
Daniela-Sorina-Paola,
premiul II

Iasmina-Elena

Pe școala
Concurs:
Promovarea
unui stil de viață
sănătos, moralreligios
cu
păstrarea
identității satului



Cocora P.
Loredana-Maria



Dragomir
Daiana



Gherga I. Nicanor-Ilie



Iacobici G.
Ramona



Ienea I. Ion,



Jurchescu I. Cătălina,



Pardău-Ponoran
V.
Daniela-Sorina-Paola



Stoichescu N. Mihai



Roman P. Patricia



Stoicănescu G. LaviniaGeorgiana



Stoichescu
Dumitra



Linu Florina

I.

AlinaFlorina

Andreea-

I.

XII

Maria-



Anul1
+anul
Ianoşiga N. Ioana-Delia 2
postli
Stoichescu I. Călina-Ana
ceal
Dobre L. Ana-Carina



Cocie A. Ana



Cojocariu
Iuliana



Dragomir M. Mihai



Juca P. Petru



Linu I. Adrian



Marincat
Ramona



Marițescu N. Nistor



Mihai
Cristina




P.

Lorena-

I.

I.

Ionela-

Maricica-

Roman P. Patricia,
premiul III;
Stoicănescu
G.
Lavinia-Georgiana,
,
premiul II;
Stoichescu I. MariaDumitra, premiul I;
Ianoşiga N. IoanaDelia, premiul I
Dobre L. Ana-Carina,
premiul II;
Cojocariu P. LorenaIuliana, premiul III;

Olimpiada
Tehnologii 2019
24-28 februarie

Concursul „De la
fast-food la
brain-food”,
ediţia a IV-a,
Lugoj

Judeteana

regional



Lungocea P.Ioan



Oțelariu N. GeorgianNicolae



Pardău-Ponoran
V. XI
Daniela-Sorina-Paola



Iacobici G.
Ramona



Stoicănescu G. Lavinia- XII
Georgiana



Stoichescu
Dumitra

Resita, Diploma
participare

de

Resita, Diploma
participare

de

Andreea-

I.

Maria-

Vlădescu A. Lucreția
Gherga I. Nicanor Ilie

X
XI

Vlădescu A. Lucreția
Bunea S. Elena Aurelia

X
XI

PREMIUL III,
sectiunea Smoothieuri/Shake-uri
PREMIUL II,
sectiunea Smoothieuri/Shake-uri

CURRICULUM ŞCOLAR
Conform standardelor de pregătire profesională, procesul instructiv-educativ s-a
desfăşurat pe baza curriculum-ului naţional, a curriculum-ului de dezvoltare a școlii și a
curriculum-ului de dezvoltare locală. S-a urmărit corelarea planurilor cadru cu structura anului
şcolar, oferindu-se sprijin şi consiliere cadrelor didactice în elaborarea programelor şcolare
pentru CDŞ-uri şi CDL-uri, ţinându-se cont de cerinţele agenţilor economici la care s-a
desfăşurat pregătirea și instruirea practică, baza materială existentă în şcoală, calificarea cadrelor
didactice. Planificările calendaristice ale cadrelor didactice au fost predate în timpul stabilit de
conducerea şcolii. Cu ajutorul responsabililor ariilor curriculare au fost pregătite: examenul de
evaluare naţională, examenele de bacalaureat, examenele de certificare a competenţelor
profesionale la liceu şi şcoală postliceală, şi s-au informat elevii, diriginţii şi părinţii despre
metodologia de absolvire şi de organizare a acestor examene, afişarea graficului acestora la
avizierul şcolii.

Activitatea educativă
O gamă largă de activităţi şcolare şi extraşcolare pot valorifica şi dezvolta talentele şi
interesele specifice elevilor şi vor contribui esenţial la formarea lor ca personalități echilibrate şi
armonioase, capabili să trăiască într-o lume modernă şi polivalentă.
Oferta extracurriculară:
1.Extinderea activităților instructive – educative în spațiul extrașcolar;
2. Organizarea de programe și pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar, pentru
olimpiade si concursuri, pentru examenele de evaluare natională și bacalaureat;
3.Organizarea de excursii tematice;
4. Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică, film;
5. Organizarea de serbări, concursuri, serate pe diferite teme și cu diferite ocazii, sesiuni
de comunicări științifice;
6. Organizarea unor manifestări științifice și artistice de Zilele Școlii, seminar Didactica
Internațional;
7. Discuții, dezbateri cu invitați din diferite domenii de activitate.
1.
Nr.
crt.

Activităţi școlare și extraşcolare (programe și proiecte) implementate la iniţiativa unității de învățământ:
Domeniul

1

Titlul activității/
Forma de organizare
(concursuri, festivaluri,
expoziții, dezbateri,
spectacole, vizite,
excursii)
Alegerea noului
Consiliul Școlar al
Elevilor de la Liceul
Tehnologic „Sf.
Dimitrie” Teregova
Clubul pentru
protejarea naturii
sălbatice și a zimbrilor
(TANZ)

Perioada de
desfăşurare

2

Educație ecologică

3

Educație ecologică

,, Let`s do it România”;

4

Educație culturalartistică

Atelierele talentelor –

Educație digitală

Eveniment de lansare

5

Ziua educației

proiect ,,Digitaliada”

6

Dimensiunea
europeană a
educaţiei şi
cooperarea
internaţională

Conferință finalăeveniment de
diseminare a
activităților derulate în
cadrul proiectului
Erasmus +
Diversitate și

,,

Parteneri

Nr.
benef
dir.,
indir.

Responsabil/
activitate

septembrie –
octombrie
2018

CJE CS

200

Coordonatorul de
proiecte și
programe educative

septembrie
2018 – iunie
2019

Ranger Junior

40

prof. Ienea Daiana

septembrie
2018
octombrie
2018

Primăria Teregova

100

prof. Coșeriu
Nicoleta
prof. Sîrbu AnaCarina

octombrie
2018

Fundația Orange
ISJ CS
Primăria Teregova
Biserica Ortodoxă
Teregova
Asociația „Educație
pentru comunitate”
ISJ CS
Primăria Teregova
Biserica Ortodoxă
Teregova
Asociația „Educație
pentru comunitate”

31
octombrie
2018

200

40

prof. Roman
Simion

50

prof. Sîrbu Ana
Carina

incluziune la
dimensiuni europene”
7

Educație culturalartistică

Lansare de carte ,,
Drogurile. O carte
obligatorie”

2 noiembrie
2018

8

Educație culturalartistică

Balul bobocilor

noiembrie
2018

9

Educație digitală

noiembrie
2018

10

Educație pentru
consiliere și
orientare în carieră

11

Educaţie civică și
moral-religioasă

Lecție demonstrativă în
cadrul proiectului
Digitaliada
Masă rotundărevigorarea
învățământului
profesional și tehnic
„File de istorie”

12

Educație pentru
sănătate

13

Educație digitală

14

Educaţie civică și
moral-religioasă

17
18

Activitate interșcolară
în cadrul proiectului
„Digitaliada”
Spectacol caritabil
„Magia Crăciunului”

Excursie Timișoara

15
16

Proiectul
,,
Alegeri sănătoase”

Educație culturalartistică
Educație pentru
sport
Educaţie civică și
moral-religioasă

„De

vorbă

Eminescu”
Fotbal –„Cupa
Prieteniei!”
24 IANUARIE 185924 IANUARIE 2019

60

prof. Berzescu Ana

150

prof. Curescu Petru
prof. Smultea Ioan

40

prof. Damian Ilie

30

prof. Tudoran Ana

Biserica Ortodoxă
Teregova
Primăria Teregova
Salvați copiii

150

prof. Bica Gabriela
Violeta

200

prof. Sîrbu Ana
Carina

ISJ CS
Fundația Orange
Primăria Teregova
Primăria Teregova
Biserica Ortodoxă
Teregova
Poliția locală
Teregova
Agenți economici
Comitetul de părinți
Comitetul de părinți

40

prof. Ciucă Sorin

200

prof. JompanCodilă Ana

50

prof. Moacă Petru

ianuarie
2019

100

prof. Alexa Ionel
Petrică

ianuarie
2019
ianuarie
2019

60

prof. Lungocea
Ionuț
prof. Bica Gabriela
Violeta

noiembrie
2018

decembrie
2018
decembrie
2018-iunie
2019
decembrie
2018
decembrie
2018

decembrie
2018
cu

ISJ CS; Centrul
Județean de Resurse
și Asistență
Educațională CarașSeverin, Centrul de
Prevenire, Evaluare
și Consiliere
Antidrog CarașSeverin, Judecătoria
Caransebeș,
Spitalul Municipal
Caransebeș,
Primăria Teregova,
Asociația „Educație
pt comunitate”,
Poliția locală
Teregova, Biserica
Ortodoxă Teregova
Primăria Teregova,
Asociația „Educație
pt comunitate”,
ISJ CS
Fundația Orange
Primăria Teregova
Liceele
Tehnologice zona
Herculane

Biserica Ortodoxă
Teregova
Membri ai
comunității

60

Activităţi extraşcolare, extracurriculare iniţiate de alte instituţii ( organizații, fundaţii, asociații, comunitatea
locală etc.) desfăşurate în cadrul parteneriatelor/ proiectelor şcolare:
Iniţiatorul
Domeniul activităţilor
Scop/
Număr
Rezultatul/ impactul
parteneriatului/
desfăşurate în parteneriat/
Obiective
beneficiari
asupra beneficiarilor
proiectului
Numele activității
direcţi şi
Indicatori de reușită
indirecţi
Primăria Teregova
Teregova și centenarul
Promovarea
100
Realizarea unei
Marii Uniri
conștiinței naționale
expoziții/expuneri cu
lucrările elevilor
2.

Casa de Cultură
Bocșa

Festivalul de poezie în
grai popular
„Tata
Oancea”

Stimularea interesului
pentru literatură

7

Creșterea interesului
elevilor pentru
literatură prin activități
non-formale

Editura Sigma
Educational

Concurs Cangurul la
Limba și literatura română
și la Limba franceză

Realizarea unor
evenimente literare

50

Primăria Teregova
Asociația „Educație
pentru comunitate”
Hotel Diana,
Herculane
Primăria Teregova
Asociația „Educație
pentru comunitate”
Școala Superioară
Comercială
"Nicolae
Kretzulescu”
București

„Uniți prin grai, cântec și
joc”

Realizarea unor
evenimente culturale

200

Creșterea interesului
elevilor pentru
literatură prin activități
non-formale
Organizarea unui
spectacol cultural

Festival de 1 Decembrie

Realizarea unor
evenimente culturale
Realizarea unor
evenimente culturale

15

Festivalul “Ghiţă
Copăceanu – Moșu”
Târgul Național al
Firmelor de Exercițiu
,,Kretzulescu - Tradiție și
Contemporaneitate”

Dezvoltarea spiritului
antreprenorial prin
familiarizarea elevilor
cu activitățile
specifice unei firme
reale.

100

10

Organizarea unui
spectacol cultural
Organizarea unui
spectacol cultural
Organizarea unui târg
al firmelor de exercițiu

Proiecte şi programe iniţiate de către instituția de învățământ, cuprinse în CAEJ, CAER, CAEN
Scop/
Număr
Obiectiv
benefi
Nivelul
ciari
Denumirea
(preşcola
Domeniul /
Nr.
Perioada
direcţi
concursului
Rangul r, primar,
specialitatea
Crt.
şi
/ proiectului
gimnazia
/ disciplina
indirec
l, liceal)
ţi

3.

1
Micul
pieton

local

Preșcolar

Noiembrie
2018-Iunie
2019

Educație
rutieră

2

3

4

5

Minte
sănătoasă
în corp
sănătoasă

local

Preșcolar

Noiembrie
2018 – Iunie
2019

Educație
pentru
sănătate

Pădurea,
prietena
copiilor

local

Preșcolar

Noiembrie
2018- Iunie
2019

Educație
ecologică

Creștem
împreună!

local

Primar

Martie Aprilie 2019

Educație
ecologică

Lectură și
dramatizare

local

Gimnazi
u

Noiembrie
2018- Iunie
2019

Educație
culturalartistică

Adoptarea
unui stil de
viaţă sănătos
şi proactiv
Cunoaşterea
şi respectarea
normelor de
igienă de
către
preșcolari
Atitudini
pozitive față
de mediu
Atitudini
pozitive față
de mediu
Sporirea
motivației
pentru

Parteneri

20

Poliția locală
Teregova

20

Dipensarul
uman
Teregova

20

Ocolul Silvic
Teregova

45

Ocolul Silvic
Teregova

90

Biserica
Ortodoxă
Teregova

lectură

6
Vântători
de comori

Județean

Liceal

Noiembrie
2018- Iunie
2019

Educație
culturalartistică

7
Firma de
exercițiu- o
rampă de
lansare în
carieră

Regiona
l

Liceal

Noiembrie
2018- Iunie
2019

Educație
pentru
consiliere și
orientare în
carieră

Stimularea
inițiativelor
de păstrare a
obiceiurilor
și tradițiilor
Dezvoltarea
spiritului
antreprenoria
l prin
familiarizare
a elevilor cu
activitățile
specifice
unei firme
reale.

100

Primăria
Teregova
Asociația
Educație pt
comunitate
Primăria
Teregova
Asociația
Educație pt
comunitate

200
Primăria
Teregova
Asociația
Educație pt
comunitate

Contextul naţional
La nivelul Uniunii Europene a fost identificat ca obiectiv strategic, în Raportul privind
obiectivele sistemelor educaţionale şi de formare profesională din ţările membre (aprobat de
către Consiliul European la Stokcholm în 23-24 martie 2001), îmbunătăţirea competenţelor de
bază, în special cele privind tehnologia informaţiei (IT) şi cele digitale.
Necesitatea acestui obiectiv este motivată de faptul că sistemul de formare iniţială al
învăţământului profesional şi tehnic trebuie să dezvolte aceste competenţe de bază transversal
pentru majoritatea calificărilor în care pregăteşte, datorită informatizării şi automatizării
accelerate a proceselor tehnologice şi a complexităţii crescute a utilajelor folosite de către
întreprinderi. Aceste competenţe de bază ale majorităţii calificărilor vor fi necesare şi vor
permite în acelaşi timp accesarea mult mai rapidă a unei a doua calificări.
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 eficienţei sistemului educaţional şi de formare profesională.
Strategia dezvoltării învăţământului preuniversitar particularizează politicile de integrare
europeana pentru sistemul de educaţie şi formare profesională, prin enunţarea direcţiilor privind:
1. formarea competenţelor de bază, prin proiecte de educaţie formală, cât şi prin contexte de
învăţare nonformală şi informală destinate tinerilor şi adulţilor, grupurilor sociale
vulnerabile, persoanelor cu nevoi de calificare şi recalificare profesională.

2. crearea oportunităţilor de învăţare permanentă cât mai apropiate de domiciliul şi de
interesele beneficiarilor, sprijinite de sisteme multimedia şi reţele de date.
3. adaptarea ofertei educaţionale la mediul social, cultural, economic şi administrativ, dar şi la
nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor şi adulţilor;
4. creşterea atractivităţii profesiei de cadru didactic şi îmbunătăţirea sistemului de formare
continua a cadrelor didactice;
5. realizarea societăţii cunoaşterii, care valorifică eficient resursele umane prin: educaţie
permanentă, creşterea rolului expertizei în luarea deciziilor; accesul generalizat la orice
formă de cunoaştere; extinderea mijloacelor de comunicare; creşterea motivaţiei individuale
şi responsabilitate socială.
Obiective şi priorităţi regionale şi locale
Lista priorităţilor regionale
Regiunea Vest, situată la graniţa cu Ungaria şi Serbia, este un spaţiu multicultural, plurietnic şi
multiconfesional, reprezentând 13,4% din suprafaţa ţării, având o populaţie de 1.930.458
locuitori la nivelul anului 2005 (8,92% din populaţia ţării).
Din punct de economic Regiunea Vest cuprinde patru judeţe: Timiş, Arad, Caraş Severin şi
Hunedora. Din analiza Planului Regional de Acţiune pentru Învăţămâtul Profesional şi Tehnic
PRAI VEST 2007-2013 se desprind următoarele recomandări:
• Cuprinderea tinerilor din regiune în educaţie si formare profesională, indiferent de mediu de
rezidenţă, categoria de vârstă, gen si categorie socială;
• Asigurarea calităţii ofertei de educaţie si formare profesională prin corelarea acesteia cu
cerinţele viitoare ale pieţei muncii si aspiraţiile individuale ale tinerilor;
• Condiţii de învăţare adecvate, (resurse umane si resurse material-financiare) asigurate printr-un
sistem descentralizat, cu responsabilităţi asumate de parteneriate funcţionale (la nivel regional,
judeţean si local corelate);
• Servicii suport de calitate în vederea asigurării succesului în cariera profesională.
Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale
Pentru implementarea proceselor de reformare a învăţământului, măsurile identificate la nivel
judeţean în ultimii ani sunt grupate in domenii de intervenţii prioritare:
1. optimizarea procesului de implementare a PRAI / PLAI / PAS;
2. corelarea ofertei de formare cu cererea pieţei muncii;
3. dezvoltarea resurselor umane din TVET prin cuprinderea în sistemul de formare
continuă;
4. îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în învăţământul profesional si tehnic;
5. asigurarea de servicii de consiliere si orientare pentru carieră a tuturor elevilor din TVET
6. crearea de locuri în internatele unităţilor şcolare din judeţ pentru a facilita accesul
tinerilor din mediul rural si cu probleme sociale la obţinerea unei calificări profesionale
Formarea profesională atât cea iniţială cât şi cea continuă privită din perspectiva părinţilor,
elevilor, unităţilor de învăţământ şi angajatorilor, este caracterizată de:
- promovarea unei imagini interesante a reţelei de unităţi şcolare din învăţământul profesional şi
tehnic pentru elevi, în vederea integrării viitoare pe piaţa muncii;
- diversificarea şi inovarea în elaborarea ofertei educaţionale de fiecare unitate şcolară şi o
preocupare mai mare de a dezvolta activităţi de marketing pentru învăţământul profesional şi
tehnic;
- absolvenţi care deţin competenţe la nivelul standardelor angajatorilor, competitivi pe piaţa
forţei de muncă;
- adecvarea ofertei de calificare la cerinţele pieţei muncii printr-un echilibru optim între resurse
umane cu calificare superioară, dotări necesare şi suficiente, curriculum adecvat, prin corelare cu
ţintele P.R.A.I. şi P.L.A.I şi cu consultarea CLDPS.
La începutul anului 2015, finalităţile aşteptate de la formarea profesională şi tehnică iniţială şi
continuă în judeţul Caraș-Severin au fost:

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.
Priorităţi locale
În documentul ,, Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Teregova”, al cărui beneficiar este
Administraţia Locală Teregova, există precizări, ţinte, obiective, strategii legate de învăţământ în
general, şi de cel profesional şi tehnic în special.
Se poate observa interesul administraţiei publice locale pentru dezvoltarea economică a
localității şi a zonei, prin oferirea de facilităţi investitorilor interesaţi, cu ţinte clare privind
domeniile economice de interes, cu analizarea capacității comunităţii de a oferi forţă de muncă
deja calificată sau a şcolilor de a pregăti forţă de muncă calificată pentru viitor.

Partea a 2-a – Analiza nevoilor
Analiza mediului extern
Analiza mediului extern este axată pe datele privind mediul economic, tendinţe demografice,
tendinţe privind populaţia şcolară, tendinţe ocupaţionale.
Analiza mediului economic
Regiunea Vest, considerată a fi o regiune cu rezultate economice superioare mediei naţionale, a
cunoscut în ultimii ani (pentru care au fost găsite date: 2007-2009) o creştere lentă a produsului
intern brut.
Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată (VAB)
Principalul indicatori macroeconomic, calculat la nivel regional şi naţional, este Produsul Intern
Brut (PIB), exprimat în preţuri curente la nivelul fiecărui an.
La nivelul Regiunii Vest, Produsul Intern Brut a cunoscut o creştere continuă începând din anul
1998.
Tabel: Evoluţia produsului intern brut 1998-2010
milioane lei (RON) preturi curente
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Sursa: INS, Anuarul Statistic al României 2010 şi 2011
Evoluţia produsului intern brut în Regiunea Vest

Sursa. INS - Anuarul statistic al României 2009, serii de timp 1998-2008
Produsul Intern Brut Regional (PIBR) la nivelul anului 2007 reprezenta 10,34% din valoarea
Produsului Intern Brut Total în valoare de 416006,8 milioane lei preţuri curente.
Produsul Intern Brut Regional pe locuitor a înregistrat în anul 2007 valoarea de 22.349, 1 lei,
peste media naţională care a fost de 19.315,4 lei.În perioada următoare, Comisia Naţională de

Prognoză estimează o creştere a PIB în Regiunea Vest, ajungând la valoarea de 54204,9 milioane
lei preţuri curente pentru anul 2011.
Evoluţia Produsului intern brut trimestrial
Trim. I

Trim. II

- în % faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent Serie brută
2014
104,3
101,9
2015
104,4
103,5
2016
104,3
106,0
Serie ajustată sezonier
2014
103,9
102,7
2015
104,0
103,7
2016
104,1
105,8
- în % faţă de trimestrul precedent Serie ajustată sezonier
2014
100,2
100,3
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101,4
100,0
2016
101,3
101,5

Trim.
III

Trim.
IV

An

103,4
103,8
104,3
103,4
104,0
104,4

102,9
104,0
104,7
102,8
104,2
104,8

103,1
103,9
104,8
-

101,6
101,8
100,5

100,7
100,9
101,3

-

Concluzii din analiza mediului economic. Implicaţii pentru ÎPT
Investiţiile la nivel regional sunt în creştere ceea ce recomandă orientarea tinerilor către
calificările care sunt sau vor fi cerute de investitori. În Regiunea Vest, cel mai mare număr de
persoane ocupate se găseşte, în ordine, în următoarele sectoare: în industria prelucrătoare,
comerţ, construcţii, transport-depozitare, comunicaţii, turism. Turismul în Caraş-Severin, în luna
februarie 2011, a fost în creştere. Sosirile în structurile de primire turistică au crescut faţă de
februarie 2010, cu 19,4 la sută. În Caraş-Severin, au sosit puţin peste 4 mii de persoane, mai mult
de jumătate fiind înregistrate la hoteluri. În ceea ce priveşte înnoptările, şi aici au fost creşteri, cu
13,8 procente, cei mai mulţi turişti – 53,5 la sută – preferând tot hotelurile. Indicele de utilizare
netă a locurilor de cazare în februarie 2011, în Caraş-Severin, a fost de 14,6 procente, faţă de
13,5 la sută în februarie 2010.
Se poate remarca astfel un nivel echilibrat de concordanţă între diferiţi indicatori economici la
nivel regional. Şcolile trebuie să îşi definească punctele forte, avantajele comparative, în dialog
strâns cu partenerii sociali. Şcolile trebuie să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale
(combinarea ofertelor), dar, desigur, fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile pot fi cu
uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro-întreprinderile) cuprinse în
reţeaua lor de cooperare. Se poate recomanda crearea unor stimulente pentru şcoli pentru o
abordare mai activă faţă de întreprinderi. Cu alte cuvinte, şcolile trebuie să dezvolte mai mult
cooperarea instituţională şi să investească mai mult în marketing şi în abilitatea de a-şi promova
oferta. Pentru şcolile TVET nevoia de schimbare menţionată în acest context implică:
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional, naţional şi
internaţional);
• Dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa muncii;
• Promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii;
• Diferenţiere, diferenţiere şi din nou diferenţiere!
Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie”:
 planurile de şcolarizare trebuie să reflecte prin structura lor diversificarea ofertei de
calificări în cadrul domeniilor de pregătire: alimentație publică și turism;
 din punct de vedere al calificărilor şi curriculumului se impune aplicarea riguroasă a
standardelor de pregătire profesională şi adaptări cerinţele pieţei prin curriculum în
dezvoltare locală (CDL);
 ponderea crescândă a IMM reclamă un răspuns adecvat la nevoile specifice IMM, de
adaptabilitate crescută a forţei de muncă la sarcini de lucru diverse, prin:



asigurarea unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice generale
solide,
 consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu
competenţe specifice economiei de piaţă (competenţe antreprenoriale,
tehnici de vânzări, marketing, etc.),
 promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi.
 ca răspuns la schimbările tehnologice şi organizaţionale induse de investiţiile străine şi
cerinţele de competitivitate, trebuiesc avute în vedere:
 creşterea nivelului de calificare
 importanţa competenţelor cheie
 colaborarea între şcoli pentru calificările care presupun competenţe
combinate, de exemplu: tehnice şi comerciale, tehnice şi economice,
tehnice şi artistice – IT (design, grafică, publicitate, pagini web) etc.
 ca răspuns la cerinţele de mediu pe baza standardelor UE:
 dezvoltarea unor competenţe de mediu ca parte din pregătirea tehnică
generală, indiferent de specialitate.
 parteneriatul şcoală-agenţi economici, trebuie să reflecte diversitatea categoriilor de
agenţi economici (pe clase de mărime, tipuri de capital, etc) şi de activităţi
producătoare de bunuri şi servicii
Tendinţe demografice
Populaţia judeţului Caraş-Severin a scăzut de la 376 347 locuitori în anul 1992, la 332
300 locuitori, în anul 2005, adică cu 44 047 locuitori (- 11,70 %), iar la recensământul din 2011
s-au înregistrat 274 277 persoane. Se observă faptul că populaţia stabilă este sub valoarea din
proiecţia INS, care estima pentru anul 2015 o populaţie de 320 000 locuitori, şi chiar sub
valoarea estimată pentru anul 2025 (300 100 locuitori).
Tendinţa se menţine până în anul 2025, pe fondul declinului economic, sporului natural
negativ şi a soldului negativ al migraţiei din ultimii ani. Principalii indicatori demografici ai
judeţului Caraş-Severin sunt puternic influenţaţi de faptul că în general, predomină modelul
familial cu 1-2 copii.
Tabelul Evoluţia populaţiei proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în perioada 2003-2025
[locuitori ]
An
2003
2005
2010
2011*
2015
2020
2025
Judeţe
Caraş333900
332300
327100
274277
320000
310900
300100
Severin
Total
Regiunea
1946700 1936700
1904200
1861900 1809100 1746000
Vest
Total
21733
21614700 21226300
20696600 20026400 19243400
România
600
* valori provizorii inregistrate la recensamantul Sursa: INS , Proiectarea populaţiei României în
din 2011
profil teritorial până în anul 2025, p.21.
În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, judeţul Caraş-Severin are cea mai mică densitate din
regiune (38,4 loc / km2 _ anul 2007), situându-se pe penultimul loc la nivel naţional.
Distributia pe medii rezidentiale (urban / rural)
Din punct de vedere al distribuţiei pe cele două medii rezidenţiale, judeţul Caraş-Severin
prezintă diferenţe mici între populaţia concentrată în mediul urban. Conform recensamantului
din 2011, din totalul populaţiei stabile 144,2 mii persoane aveau domiciliul/reşedinţa în municipii
şi oraşe (52,6%), iar 130,1 mii persoane locuiau în comune (47,4%). Din punctul de vedere al
mărimii populaţiei stabile, judeţul Caraş-Severin se situează pe locul 36 în ierarhia judeţelor.
Distributia pe sexe

In judeţul Caraş-Severin observăm că este vorba despre o proporţie relativ uniformă a celor două
sexe. Femeile sunt majoritare, fiind în procent de 51,25%, în timp ce bărbaţii reprezintă doar
48,75% (anul 2010).
Structura pe grupe de vârstă/ Structura pe grupe de vârstă şi medii rezidenţiale
În ceea ce priveşte structura pe grupe mari de vârste a populaţiei judeţului Caraş-Severin, din
analiza prezentată, observăm că la nivelul anului 2010 ea se caracterizează prin următoarele
trăsături specifice:
 populaţia cuprinsă de până la 14 ani reprezintă 14,30 % din populaţia judeţului;
 populaţia cuprinsă între 15-59 de ani, considerată şi populaţia activă şi aptă de
muncă, reprezintă 64,55 % din totalul populaţiei;
 populaţia de peste 60 de ani reprezintă 21,15 %;
Observăm o creştere constantă a numărului de persoane de peste 60 de ani, simultan cu scăderea
continuă a populaţiei judeţului, ceea ce se traduce într-o creştere semnificativă a procentului
populaţiei inactive.
Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică a unui proces de îmbătrânire
demografică, datorat în principal scăderii natalităţii care a determinat reducerea absolută şi
relativă a populaţiei tinere (0-14 ani) şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice (de 60 ani şi
peste). Piramida vârstelor reflectă cel mai fidel cronica generaţiilor evidenţiind disproporţiile
într-o populaţie, pe vârste şi sexe. Reducerea numărului populaţiei tinere a îngustat şi mai mult
baza piramidei vârstelor. Efectele procesului de îmbătrânire demografică asupra desfăşurării
vieţii economice şi sociale s-au resimţit după anul 2006, când în populaţia în vârstă aptă de
muncă au intrat generaţiile, reduse numeric, născute după 1990.
Rata de substituţie (tabelul II.2), calculată prin raportarea totalului populaţiei cu vârsta cuprinsă
între 15-24 ani (posibili intraţi pe piaţa muncii) la totalul populaţiei cu vârsta cuprinsă între 5564 ani care este posibil să părăsească piaţa muncii, este supraunitară, fiind egală cu 1,43 la
nivelul Regiunii V Vest, (291.225 / 202.995), respectiv 1,41 pentru Caraş-Severin (50.014 /
35.472), dar fiind inferioară valorii la nivel naţional (3.388.347 / 2.150.157), care este de 1,57.
Rezultă o tendinţă generală de scădere a populaţiei şcolare (0 – 14 ani) în următorii 6 ani şi în
consecinţă sistemul de învăţământ din judeţul Caraş-Severin (tabelul II.3), va trebuie să facă faţă
unei descreşteri rapide a numărului de elevi (32,55 %).
Tabelul II.2. Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular)
[nr. elevi ]
Judeţul Caraş2004/
2005/
2006/
2007/
2008/ 2009/
2010/
Severin
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Total
59998
58536
57321 56539
55402
54334
52949
Preşcolar
9858
9747
9603
9557
9599
9687
9545
Primar şi
gimnazial
 Total
30388
28920
27512 26258
25737
25432
24810
 Primar (cl.IIV)
14517
14152
13639 12633
12449
12329
12132
 Gimnazial
(cl.V-VIII)
15871
14768
13873 13625
13288
13103
12678
 Învăţământul
special
 (cl.I-VIII)
Liceal
10491
10796
11818 12746
12640
13350
13894
Profesional şi de
ucenici
4835
4666
4224
3488
3163
1970
1031
Postliceal şi de
421
322
225
295
418
480
592

Judeţul CaraşSeverin
maiştri
Superior

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

4005

4085
3939
4195
3845
3415
3077
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Caraş-Severin
Tabelul II.3. Evoluţia populaţiei preşcolare şi şcolare proiectate pe judeţe, regiune şi ţară în
perioada 2003-2020
[nr. elevi ]
Judeţ
Grupe de
2003
2005
2010
2015
2025
vârsta
Caraş-Severin
3-6 ani
12200
12300
12200
11900
10800
7-14 ani
32300
29100
25200
25000
24200
15-24 ani
50000
50200
45500
36300
32500
Total
94500
91600
82900
73200
67500
Sursa: INS, Proiectarea populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025, pg.34-37
Structura etnică
În analiza structurii populaţiei judeţului Caraş-Severin, un element deosebit de important îl
reprezintă analiza comparativă pe ultimele două recensăminte a populaţiei în funcţie de
naţionalitate.
Observăm faptul că s-a mentinut tendinta din ultimii zece ani, si anume avem de-a face cu un
proces de scădere a populaţiei aparţinând grupurilor etnice în regiune, care, deşi au locuit în
România timp de câteva generaţii, au plecat definitiv în ţările lor de origine. Acest proces se
traduce prin:
 creşterea procentului de cetăţeni români de naţionalitate română;
 diminuarea netă a comunităţilor de germani.
Din analiza datelor se mai poate observa o creştere a comunităţii de romi. O ipoteză a fi cea
potrivit căreia şi la recensământul din 2002, ca şi la cel din 1992, au existat mulţi romi care nu şiau revendicat această origine decât în 2012. Nu trebuie pierdut însă din vedere nici faptul că
membrii comunităţii de romi au o altă dinamică a reproducerii şi un alt model de familie
(căsătoriile şi copii începând cu vârsta fragedă şi familia cu mai mulţi copii).
Cea mai numeroasă etnie dupa români este cea romă (2,7%), urmată de croaţi (1,9%) şi sârbi
(1,9%).
Mişcarea migratorie
Se poate observa din analiza datelor privind mişcarea naturală a populaţiei că avem un spor
natural negativ, atât la nivel judeţului Caraş-Severin, cât şi la nivel de regiune.
Acest spor negativ este dat de diferenţa foarte mare între numărul de născuţi vii şi numărul celor
decedaţi într-un an.
Principalii factori care au determinat scăderea natalităţii sunt de natură economică şi socială.
Este vorba în primul rând 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. Pentru multe cupluri problema asigurării
veniturilor corespunzătoare, situaţia de pe piaţa muncii, problema procurării unei locuinţe pot fi
obstacole serioase în întemeierea unei familii. Unele familii au copii, dar cele mai multe cupluri
tinere, nu au sau amână naşterea copiilor. Această decizie a cuplurilor este determinată atât
cultural, psihologic cât şi de situaţia economică sau socială a familiei. Se adaugă acestei
transformări participarea din ce în ce mai numeroasă a femeilor la munca în afara familiei.
Această participare este mai accentuată în mediul urban, fertilitatea mai scăzută a populaţiei
urbane influenţând mai pronunţat nivelul fertilităţii generale.
Regiunea V Vest este regiunea în care aceste fenomene sunt mai pronunţate, fiind regiunea cu
cea mai scăzută rată a natalităţii (9,3‰) din ţară, cu excepţia municipiului Bucureşti.

Un alt factor explicativ al scăderii populaţiei este migraţia, atât cea internă, cât şi cea externă. În
cadrul migraţiei interne, fluxul rural-urban merită o menţiune deosebită, fiind cel care deţine cea
mai mare pondere în cadrul acesteia. Referitor la segmentul de populaţie care este cea mai
dispusă la modificare domiciliului se constată o migrare a populaţiei tinere către oraş, mai întâi
la şcoală, iar mai apoi prin integrarea pe piaţa muncii.
Migraţia intrajudeţeană este în creştere, depăşind semnificativ migraţia interjudeţeană.
Reducerea migraţiei pe distanţe lungi în favoarea celei pe distanţe scurte duce la apariţia unor
zone cu o forţă mai mare de reţinere a populaţiei născute pe teritoriile lor.
Migraţia nu reprezintă o ameninţare majoră pentru România pe termen lung. Studiile
internaţionale privind evoluţia migraţiei arată că cei care migrează pentru a lucra în altă ţară tind
să se întoarcă în ţara lor de origine într-o anumită etapă a vieţii lor de muncă – deseori spre
beneficiul ţării de unde au plecat, având în vedere experienţa pe care cei care au migrat ca să
muncească au căpătat-o lucrând în străinătate.
Cu toate acestea, o migraţia în masă a forţei de muncă cu competenţe înalte sau cu o educaţie
superioară poate reprezenta o ameninţare în momentul de faţă, când în România este nevoie de
schimbări structurale.
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru ÎPT
Principalele concluzii desprinse din acest studiu sunt că în judeţ se poate preconiza o scădere
semnificativă a populaţiei şcolare, scădere care va fi transferată peste câţiva ani şi în rândul forţei
de muncă.
Nu numai că avem nevoie de mai multă forţă de muncă calificată şi de niveluri mai înalte de
calificare pentru a putea să reducem decalajul faţă de ţările comparabile din Europa – România
trebuie, în acelaşi timp, să facă astfel încât un procent mai mare de elevi să obţină calificări mai
înalte pentru a compensa scăderea numărului de absolvenţi. Aceasta reprezintă o provocare
majoră pentru sistemul românesc de învăţământ.
Principalele recomandări care rezultă din analiza dinamicii populaţiei şcolare şi a numărului de
absolvenţi sunt:
 reducerea ratei de abandon şcolar în special pentru nivelul de învăţământ
primar, gimnazial şi liceal;
 stimularea dobândirii unui nivel cât mai înalt de pregătire profesională pentru a
asigura un succes mai mare la inserţia pe piaţa muncii.
Studiul demografic arată necesitatea unor măsuri de impulsionare a sistemului de
învăţământ în sensul atragerii elevilor să rămână mai mult în sistem pentru a obţine calificări
mai înalte şi, la fel de important, în sensul scăderii ratei abandonului şcolar.
De asemenea, se recomandă ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor mai multe programe de
recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă actuale şi pentru a grăbi procesul de
restructurare a economiei regionale. În vederea organizării unor astfel de programe, şcolile
trebuie să îşi promoveze mai bine punctele tari în rândul întreprinderilor şi să îşi intensifice
activităţile de colaborare externă.
Se impune stabilirea unui dialog mult mai strâns, între şcoli şi AJOFM, pe de o parte
pentru a face schimb de cunoştinţe privind nevoile curente ale pieţei muncii şi pe de altă parte
pentru a putea oferi întreprinderilor soluţii mai bine fundamentate, prin elaborarea unor strategii
mai cuprinzătoare privind resursele umane.
Diversitatea etnică implică cerinţa de educaţie multiculturală şi implicit găsirea de soluţii pentru
asigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii opţiunilor programe de sprijin pentru grupurile
etnice dezavantajate. Consolidarea relativă a vârstei de mijloc (35-55 ani) active pe piaţa muncii
implică nevoi crescânde de formare continuă şi de implicarea activă a şcolilor ca furnizori de
programe de formare pentru adulţi.
Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul Tehnologic „Sfântul Dimitrie” sunt:
 nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a dezvoltării resurselor umane, sprijinită de
investiţii corespunzătoare în capitalul uman;

 fenomenul de îmbătrânire demografică, creşterea populaţiei în vârstă de peste 65 de ani
conduce la dezvoltarea unor programe pentru nevoi educaţionale specifice (educaţie
non-formală);
 proiectul planului de şcolarizare va trebui să aibă în vedere pierderile generate de
abandonul şcolar şi de scădere a populaţiei şcolare;
 optimizarea ofertei, realizată prin:
 elaborarea unei oferte cuprinzătoare şi diversificată
 eliminarea paralelismelor nejustificate
 diversificarea grupurilor ţintă (programe pentru adulţi)
1. Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în Regiunea Vest
2.
Domeniul de educaţie şi formare
Ponderi previzionate ale cererii de
profesională
formare profesională pentru 20142020 (%)
agricultură
1,90%
silvicultură
0,00%
protecţia mediului
26,20%
ind. alimentară
1,60%
comerţ
9,00%
economic
8,10%
turism şi alimentaţie
1,40%
estetica şi igiena corpului omenesc
0,00%
construcţii, instalaţii şi lucrări
5,10%
publice
mecanică
21,30%
electric
4,40%
electromecanică
0,90%
electronică automatizări
1,10%
chimie industriala
1,10%
materiale de construcţii
1,70%
fabric. prod. din lemn
2,50%
industrie textilă şi pielărie
13,40%
tehnici poligrafice
0,30%
producţie media
0,00%
Pentru stabilirea noului plan de şcolarizare se formulează următoarele recomandări:
DOMENIUL
PREGĂTIRII DE
BAZĂ
fabricarea produselor
din lemn
electronică
automatizări

producţie media

RECOMANDARE CLDPS
Oferta de şcolarizare este corespunzătoare pentru formarea iniţială şi are
o tendinţă uşor ascendentă datorită specificului judeţului. Se recomandă
formare profesională continuă pentru agenţii economici care şi-au
dezvoltat activitatea recent.
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii deoarece în
acest domeniu sunt incluse clasele de operator tehnică de calcul la care
există solicitare din partea elevilor şi care nu au fost anterior în acest
domeniu. De asemenea sunt solicitări de calificări din acest domeniu în
cadrul serviciilor.
Nu mai există solicitare pentru formare iniţială, se recomandă formarea

DOMENIUL
PREGĂTIRII DE
BAZĂ
construcţii instalaţii şi
lucrări publice

mecanică

electric
industrie textilă şi
pielărie

materiale de
construcţii
tehnici poligrafice
comerţ

estetica şi igiena
corpului omenesc

RECOMANDARE CLDPS
profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor
economici.
Cu toate că este considerat un domeniu prioritar în judeţ (deşi tendinţa
regională este mai scăzută) şi ca urmare ţinta PLAI este menţinută la
8%, unităţile şcolare întâmpină greutăţi în realizarea planului de
şcolarizare datorită atractivităţii scăzute a calificărilor respective chiar
dacă solicitarea s-a realizat de la şcoli din zone diferite ale judeţului.
Este necesară o mai bună promovare a acestei calificări.
Recomandările PLAI sunt de menţinere a ponderii pentru acest domeniu
de calificare deoarece sunt incluse în acest domeniu mai multe
specializări precum sunt: Tehnician proiectant CAD, Tehnician în
transporturi, Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, etc.
Se propune modificarea ţintei deoarece există solicitare mai mare decât
cea prognozată iniţial pentru acest domeniu, datorită reorganizării
specializărilor şi datorită solicitărilor din cadrul serviciilor..
Conform informaţiilor de la agenţii economici este necesară o creştere a
ofertei de formare în acest domeniu.
Este necesară o mai bună colaborare cu agenţii economici din acest
domeniu şi o mai bună promovare a ofertei şcolare.
Nu există solicitare pentru formarea profesională iniţială, se recomandă
formarea profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea
agenţilor economici.
Nu mai există solicitare pentru formare iniţială. Se recomandă formarea
profesională continuă pentru eventualele solicitări din partea agenţilor
economici.
Se propune o scădere a ponderii PLAI deoarece se solicită o pondere
mai mare la domeniul Turism şi alimentaţie publică datorită dezvoltării
turismului în zonele montane ale judeţului (în staţiunile montane
Parâng, Straja şi Retezat).
Se propune modificarea ţintei în sensul creşterii ponderii PLAI deoarece
există solicitări pentru acest domeniu atât din partea agenţilor economici
cât

 Structura ofertei educaţionale pe niveluri de calificare la nivelul regiunii Vest
Pondere
a din
cererea
pieţei
PROGNO
muncii
ZE ALE
pentru
CERERII
calificar
AGREGA
i de
TE nivel 2
REGIUN
şi 3 în
EA VEST
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2017
59779 58965 58300 59662 59836 59958 60095 60249 60420 60607
Total
2
1
4
4
6
0
4
9
9
7
Calificări
specifice
nivelului
3 de
11106 10955 10831 11084 11117 11139 11165 11194 11225 11260
calificare
5
3
8
8
2
8
3
0
7
5 19%
Calificări 48672 48009 47468 48577 48719 48818 48930 49055 49195 49347 81%

Pondere
nivel 3
pentru
continuarea
studiilor în
învăţământ
superior în
2017
(asigurarea
benchmark
european)

27%

Ponderi
nivel 2 şi
3 în
oferta
educaţio
nală a
IPT ieşiri în
2017

46%
54%

specifice
nivelului
2 de
calificare

7

8

6

6

4

2

1

9

1

2

Notă: Ponderea de 27% a nivelui 3 pentru continuarea studiilor în învăţământ superior în 2017
este conform ţintei asumate de România prin PNR privind ponderea absolvenţilor de învăţământ
terţiar în 2020.
Principalele tendinţe identificate în ceea ce priveşte forţa de muncă a judeţului Caraș-Severin:
În anul 2010, în judeţul Caras-Severin rata de activitate a avut o scadere cu 3,9 % fata de anul
2009, respectiv a scazut de la 63,9% in 2009, la 60,6% in 2010. In Regiunea Vest rata de
activitate a fost mai mare fata de judeţul Caras-Severin, respectiv 67,6%, fiind insa intr-o scadere
destul de mare, respectiv 2,3% mai putin decat in anul 2009, ramanand insa in continuare mai
mare decat cea la nivel naţional unde aceasta este in valoare doar de 64,1%.
Rata de ocupare a avut deasemenea o evoluţie descendentă în anul 2010 faţă de 2009, scazand de
la 60,6% la 59,5, la nivel naţional si de la 64,7% la 63,6 la nivel regional. In judeţul CarasSeverin in 2010 rata de ocupare este mai mica decat cea inregistrata in anul 2009, respectiv 55,1
fata de 57,4. Deasemenea, rata de ocupare din Caras Severin este in continuare mai mica decat
cea de la nivelul regiunii Vest!
Mii pers.

Populaţia ocupată civilă pe activităţi
- Jud. Caras-Severin evoluţia 2008 - 2010 Rev2
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Implicaţii asupra rețelei școlare:
În judeţul Caras-Severin, în baza studiului realizat de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică
în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale se prefigurează până în anul 2013 o scădere a cererii de
forţă de muncă pe activităţi economice cum ar fi: agricultură, silvicultură, energie electrică,
termică, administraţie publică şi apărare, industrie extractivă, ceea ce ar implica o scădere a
profilelor ocupaţionale din aceste activităţi şi creşterea numărului de absolvenţi în activităţi
economice cu potenţial semnificativ de creştere în judeţ care se estimează a fi: industrie
alimentară, comerţ, hoteluri şi restaurante, construcţii.
Studiile privind piaţa muncii indică o scădere semnificativă a populaţiei şcolare în următorii ani,
cu efecte imediate asupra şcolilor (în primul rând vor fi afectate şcolile de învăţământ primar şi
gimnazial, dar mai târziu efectele scăderii populaţiei şcolare se vor resimţi şi la celelalte niveluri
educaţionale).
Rezultatele proiecţiei cererii de forţă de muncă indică necesitatea ca şcolile ÎPT să includă în
oferta lor mai multe programe de recalificare pentru a actualiza competenţele forţei de muncă la
nevoile actuale şi viitoare ale pieţei muncii. Integrarea pieţelor va genera necesitatea ca firmele

să se adapteze concurenţei tot mai puternice, fiind favorizaţi cei care au un nivel de pregătire
ridicat, cu o paletă mai largă de competenţe, dar şi cu o mobilitate profesională mare.
Drept urmare, absolvenţii de învăţământ preuniversitar ce vor intra în următorii ani pe piaţa
muncii vor trebui să aibă o pregătire mai largă pentru a putea a avea o mobilitate profesională
ridicată şi pe de altă parte vor trebui să fie înzestraţi cu competenţe superioare pentru a fi
competitivi.
Situaţia actuală şi proiecţia cererii şi ofertei de forţă de muncă pe termen mediu susţin
necesitatea creşterii numărului de elevi şi pregătirea acestora în domenii cu potenţial competitiv,
care au la bază tehnologii moderne, prin urmare devine necesară asigurarea unui nivel de
pregătire tehnic corespunzător unei economii moderne. Conform proiecţiilor, ocupaţiile cu
perspectivă de dezvoltare pe termen mediu sunt : tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea sănătăţii
şi asimilaţi, meseriaşi şi muncitori calificaţi în construcţii şi asimilaţi, mecanici, montatori şi
reparatori de maşini şi utilaje, montatori şi reparatori de aparate şi echipamente electronice şi
electrotehnice, operatori la maşini, utilaje şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse,
muncitori calificaţi în reglarea şi întreţinerea maşinilor şi instalaţiilor, lucrători calificaţi în
servicii personale şi de protecţie, conducători de vehicole. Pe de altă parte, deoarece procesul de
modernizare a economiei şi de adecvare a ei la mecanismele pieţei unice europene va impune o
restructurare semnificativă a structurii economiei, este necesară asigurarea unei baze mai largi de
cunoştinţe şi aptitudini care să permită absolvenţilor un grad crescut de flexibilitate pe piaţa
muncii.
Deoarece cererea de forţă de muncă se estimează că va rămâne deficitară comparativ cu oferta în
toate regiunile de dezvoltare economică, în special pentru nivelul de pregătire preuniversitară,
dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale alături de competenţe cât mai ridicate în domeniul
tehnologic şi informatic sporesc şansa absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic de a-şi
găsi un loc de muncă.
Sistemul de învăţământ trebuie să se concentreze în primul rând asupra dezvoltării unor
competenţe de nivel înalt, a abilităţilor antreprenoriale şi a competenţelor generale pentru a crea
condiţiile necesare atât creşterii productivităţii, cât şi a mobilităţii forţei de muncă.
Calitatea învăţământului reprezintă punctul de pornire şi primul pas către o economie puternică
şi productivă.
Asigurarea calităţii în educaţie reprezintă primul pas către o economie puternică şi eficintă.
România nu îşi poate permite să coboare standardele educaţionale, deoarece aceasta s-ar reflecta
în piaţa forţei de muncă.
În perioade de recesiune demografică, poate fi necesară introducerea unui sistem de evaluare a
instituţiilor de învăţământ pe baza unor indicatori de performanţă şi, pe termen lung, poate
deveni necesar chiar un sistem de indicatori de performanţă pentru profesori.
Tendinţele demografice indică nevoia stabilirii unor măsuri de eficientizare a sistemului
educaţional care să ducă la reducerea ratei de abandon şcolar, la îmbunătăţirea serviciilor de
îndrumare profesională şi consiliere în carieră pentru elevi şi care să asigure o mai mare
implicare la nivelul fiecărei şcoli pentru crearea unor reţele de colaborare între şcoli şi pentru
participarea la programe internaţionale.
De asemenea, se recomandă ca şcolile ÎPT să includă în oferta lor mai multe programe de
recalificare şi să promoveze mai bine punctele tari în rândul întreprinderilor şi să îşi intensifice
activităţile de colaborare externă. De asemenea, se impune stabilirea unui dialog mult mai strâns,
între şcoli şi AJOFM.
În ceea ce priveşte sistemul educaţional, dialogul cu partenerii sociali trebuie intensificat, atât
prin măsurile de eficientizare menţionate mai sus, cât şi printr-o mai strânsă cooperare între
fiecare şcoală şi Agenţiile Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă.
Prin astfel de colaborări s-ar putea organiza vizite în şcoli ale reprezentanţilor AJOFM care să le
vorbească elevilor despre nevoile curente de pe piaţa muncii, despre cum să îşi întocmească un
CV, cum să solicite un loc de muncă şi despre aşteptările angajatorilor din partea viitorilor
absolvenţi.

În viitor, şcolile ar putea să îşi asume rolul de consultanţi în domeniul resurselor umane şi de
furnizori profesionişti de soluţii pentru întreprinderi.
Şcolile pot fi cu uşurinţă apreciate după numărul întreprinderilor (inclusiv micro întreprinderile)
cuprinse în reţeaua lor de cooperare.
Şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională şi să investească mai mult în
marketing şi în abilitatea de a-şi promova oferta. Pentru şcolile tehnice nevoia de schimbare
menţionată în acest context implică:
 dezvoltare mult mai susţinută a cooperării între şcoli (la nivel local, regional,
naţional şi internaţional);
 dezvoltare mult mai susţinută a cooperării cu principalii parteneri de pe piaţa
muncii;
 promovarea punctelor forte şi promovarea şcolilor ca furnizori de soluţii;
Concluzii:
Proiectul planului de şcolarizare pentru anul viitor şcolar va trebui să ţină seama de ţintele PLAI
stabilite, de contextul economic local şi de tendinţele pieţei muncii. În aceste condiţii se impune
o mai mare colaborare a unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic cu agenţii economici
locali, AJOFM şi alţi factori care pot contribui la o dimensionare şi orientare corespunzătoare a
ofertei educaţionale.
Implicaţiile pentru învăţământul promovat de Liceul Tehnologic ”Sfântul Dimitrie” Teregova:
 rata ridicată a şomajului tinerilor şi şomajul de lungă durată - obligă liceul la:
 adaptarea ofertei şcolare la nevoile pieţei muncii
 acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor
 parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de
Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui la integrarea
socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a
managementului şcolar.
 nevoile de formare continuă în creştere (întreprinderi, salariaţi, şomeri) - oferă
oportunitatea unei implicării active ca furnizori de formare pentru adulţi, având în
vedere:
 creşterea nivelului de calificare şi noi competenţe pentru adaptarea la
schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi
 reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii
 evoluţiile prognozate privind cererea şi oferta pe termen lung - trebuiesc avute în vedere
pentru:
 identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare
şi nevoile de calificare rezultate din prognoză
 planificare strategică pe termen lung a ofertei de calificare pe termen
lung, corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI), judeţean
(PLAI), unitate şcolară (PAS)
 abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue
 decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
 asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate
 implementarea unor măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de
către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate economic şi
social.

Analiza mediului intern
Analiza mediului intern se bazează pe :
- rapoartele de activitate din anii şcolari anteriori;
- rapoartele de autoevaluare, anuale, întocmite la nivelul catedrelor;
- rapoartele comisiei CEAC;
- concluziile întâlnirilor profesorale la nivelul ariilor curriculare ;
- datele statistice anuale privind examenele de admitere şi de absolvire, inserţie profesională, ș.a.
Calificări şi curriculum
Unitatea oferă pregătire prin formele de organizare: învăţământ de zi şi învăţământ seral, la învăţământ
preșcolar, primar, gimnazial, liceal, învățământ postliceal, programul „A doua şansă”. Planurile de
învăţământ s-au realizat până în anul 2019 în proporţie de 100%. Activitatea didactică se desfăşoară pe două
schimburi (zi şi seral), toate clasele din învăţământul de zi având orele de curs de dimineaţă. Plecând de la
faptul că la finalizarea cursurilor liceale elevii primesc un certificat ce echivalează cu nivelul 4 de calificare,
nivel maxim pentru un absolvent de învăţământ preuniversitar, apare ca absolut necesară asigurarea unui
curriculum care să asigure elevului dobândirea unor competenţe cerute pe piaţa muncii la acest nivel.
Conform exigenţelor noilor strategii educaţionale, privind curriculumul, ce vizează îmbinarea disciplinelor
de cultură generală cu cele de specialitate, planul de învăţământ al Liceului Tehnologic ”Sfântul Dimitrie”
Teregova răspunde acestor orientări. Prin structura şi conţinutul curriculum-ului la decizia şcolii, se
urmăreşte asigurarea unei formări teoretice şi practice în domeniile de calificare alese de fiecare elev şi în
egală măsură, formarea unor caractere necesare unei economii de piaţă competitive, dezvoltarea
responsabilităţii decizionale şi a curajului în afaceri. Anexa 1 cuprinde Lista planurilor de învățământ și a
programelor școlare ce se aplică în anul școlar 2019/2020.
Prin proiectarea CDŞ şi CDL se urmăreşte completarea competenţelor de bază şi dobândirea unor noi
competenţe pentru diferite domenii ceea ce va determina facilitarea mobilităţii ocupaţionale, inclusiv
intersectoriale. În cazul unităţii noastre, conform planurilor cadru, proiectarea CDŞ se poate face doar la
învăţământ preșcolar, primar şi gimnazial. Pentru învăţământul liceal se proiectează CDL. În anexa 2 se
găsește Oferta CDS/CDL pentru anul școlar 2019-2020. Şcoala a elaborat de asemenea: Curriculum pentru
şcoala postliceală, specializarea: „Asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație”; Ghiduri pentru
uzul cadrelor didactice pentru şcoala postliceală, specializarea: ” Asistent de gestiune în unități de cazare și
alimentație”, anul I și anul II; Diverse Curriculumuri şcolare la decizia şcolii şi în dezvoltare locală pentru
domeniul Servicii, Auxiliare curriculare pentru uz intern pentru şcoala postliceală domeniul Servicii.
Organizarea activităţilor extracurriculare se va organiza astfel încât să nu ducă la o suprasolicitare a elevilor,
să asigure o complementaritate firească faţă de activităţile curriculare şi să contribuie şi la o relaxare a
participanţilor. În cazul activităţilor extracuriculare orarul se va întocmi pornind de la resursele materiale ale
instituţiei şi de la doleanţele manifestate de elevi, prin negociere directă profesor - elevi.
ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a resurselor curriculare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT.
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
- singura unitate din mediul rural din judeţ
- pondere redusă a CDS transcurricular
care pregăteşte forţa de muncă necesară
- pondere redusă a materialelor auxiliare la
domeniului alimentație publică și turism
unele arii curriculare
- partea experimentală insuficient abordată
- pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala
dispune de întregul material curricular - număr mic de ore de CDL
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, - echipa managerială nu a luat măsuri ferme

-

programe şcolare alternative, auxiliare
curriculare – manuale, caiete de lucru,
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.).
elaborare curriculum care permite pentru
elevi mobilitate ocupaţională intersectorială
elaborare CDL care răspunde necesităţilor
agenţilor locali

de sancţionare disciplinară a unor cadre
didactice, acolo unde a fost cazul;
s-au

constatat

completarea

unele

deficienţe

documentelor

(cataloage, situaţii statistice);

în

şcolare

s-au constatat deficienţe în ritmicitatea

-

elaborare auxiliare curriculare proprii
alegerea de către profesor a manualelor
alternative din oferta manualelor aprobate
de MEN
utilizarea materialelor auxiliare elaborate la
nivel naţional la aria tehnologii
încadrarea cu personal didactic calificat;

-

integrarea în colectivul didactic,

unii profesori diriginţi nu s-au încadrat în

-

-

-

profesori de serviciu pe şcoală;

secretariat în predarea situaţiilor solicitate.

schemele orare au fost întocmite în

realizarea programelor de pregătire

realizarea programelor de pregătire
suplimentară a elevilor pentru participarea
la concursuri şi olimpiade şcolare;
promovarea şi încurajarea experienţei
pozitive;
participarea întregului corp profesoral la
activităţi de formare continuă, la proiecte
educaţionale interne şi externe;
monitorizarea permanentă disciplinei
elevilor, supravegherea acestora în timpul
pauzelor, întărirea gradului de siguranţă a
elevilor şi a cadrelor didactice (serviciul pe
şcoală cadrelor didactice, sistemul video de
supraveghere);
s-a realizat şi a fost monitorizată activitatea
de planificare a activităţii didactice;

-

de

activitate în liceul nostru; acestora li s-au

de finalizare a studiilor;

-

calitate

educativ

suplimentară a elevilor pentru examenele

-

în

consilierul

cadru;

-

atribuţiile

cadrelor didactice aflate în primii ani de

conformitate cu prevederile planurilor

-

şi

fixate

cu caracter extracurricular;

-

sarcinile

termenele

curriculară, cât şi responsabilităţi concrete

-

nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit

îndrumarea, consilierea şi sprijinirea

distribuit sarcini concrete, atât pe linie

-

notării elevilor;

s-a instituit o mai mare rigoare atât în
aplicarea
prevederilor

procedurilor
din

legale

Regulamentul

şi

a
de

de
sau

direcţiune,
de

de

serviciul

Organizare şi Funcţionare a Învăţământului
Preuniversitar, cât şi a prevederilor din
Regulamentul de Ordine Interioară;
-

documentele manageriale au fost întocmite
conform prevederilor;

-

transparenţa actului managerial, bazat pe
decizii colective;

-

atragerea unor resurse extrabugetare prin
colaborarea eficientă cu părinţii, agenţii
economici din plan local şi zonal, cu
Primăria şi Consiliul Local;

-

au fost încheiate protocoale de colaborare
cu Poliţia Teregova pentru asigurarea
siguranţei şi securităţii spaţiilor şcolare şi
combaterea

infracţionalităţii

în

rândul

minorilor;
-

colaborarea cu părinţii elevilor privind
parcursul şcolar al acestora, înştiinţarea
părinţilor în scris asupra unor situaţii
speciale (absenţe nemotivate, corigenţe);

-

-

OPORTUNITĂŢI
structura arborescentă şi modulară
elaborare
Standarde
de
Pregătire
Profesională şi Curriculum Naţional în cadrul
Reformei
Învăţământului
Profesional şi Tehnic
existenţa auxiliarelor curriculare elaborate
la nivel naţional
-

-

-

AMENINŢĂRI
insuficienta
implicare
a
agenţilor
economici în elaborarea CDL şi CDS
lipsa legislaţie care prevede implicarea
Camerei de Comerţ în formarea iniţială în
vederea asigurării calităţii formării
profesionale
curriculum elaborat pe orizontală, fără a
exista o viziune de ansamblu
instabilitatea legislaţiei şcolare
proporţia trunchi comun – CDS din planul
cadru nu permite dezvoltarea ofertei
educaţionale
inexistenţă
manualelor
la
anumite
specializări
inexistenţa creditelor transferabile în IPT
numărul mare de module pentru calificări
din ciclul superior al liceului, cu ponderi
mici pentru pregătirea teoretică (ex.
8ore/an)
necorelarea numărului de ore prevăzute
pentru disciplinele modulare cu numărul de
săptămâni din planul de învăţământ, fiind
foarte dificilă încadrarea profesorilor, a

-

maiştrilor instructori la clasele a XI-a şi a
XII-a şi realizarea orarului
număr mic de ore afectate disciplinelor de
strictă specialitate pentru calificările
profesionale pentru care pregătim

baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor. Numărul
calculatoarelor din şcoală nu este suficient.
Colectarea şi analizarea datelor
-

1.Elevi şcolarizaţi în unitatea de învăţământ– zi (Tabel 2a) şi seral (Tabel 2b) - „1. edu”
Tabel 2a
Total, nivele de învăţământ,
sexe,medii de rezidenţă
Total populaţie şcolară, din
care:
masculin
-pe sexe
feminin
Total din
localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
rezidenţă al localităţi
elevilor
Total din
urban
Total din
rural
total în învăţământul preşcolar,
din care:
masculin

Număr de elevi/Anul şcolar
2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

729
346

754
362

786
331

645
306

716
379

704
344

662
305

383

392

355

339

337

360

357

89
44

85
38

87
42

82
38

84
40

93
52

89
54

41

35

-pe sexe
44
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural
total în învăţământul primar,
din care:
masculin
-pe sexe
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural
total în învăţământul
gimnazial, din care:
-pe sexe
masculin

45

47

45

44

163
81

146
73

143
69

143
75

148
74

136
68

119
52

82

73

74

68

74

68

67

149
72

138
69

136
63

132
60

181
80

163
77

102
42

feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural
total în învăţământul liceal
liceu tehnologic ruta directă,
din care:
masculin
-pe sexe
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural
total în clasa a XII şi a XIII-a,
din care:
masculin
-pe sexe
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural
total în învăţământul postliceal
şi de maiştri, din care:
masculin
-pe sexe
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
-după
Total din alte
mediul de
localităţi
rezidenţă al
Total din
elevilor
urban
Total din
rural

77

69

73

72

101

86

60

255
115

276
123

264
117

232
97

247
103

256
123

258
120

140

153

147

135

144

133

138

82

99

106

104

126

137

147

73
34

87
40

74
35

59
31

83
38

81
37

52
20

39

47

39

28

45

44

32

23

26

30

27

26

32

26

-

28
19

56
40

56
36

56
25

56
24

27
12

-

9

16

20

31

32

15

Din prezentarea datelor rezultă că liceul nostru şcolar a pregătit anual un număr de elevi situat în jurul cifrei
de 700 de elevi, fiind cuprinşi copii în grupele de preșcolari, clasele primare, adolescenţi şi tineri, adulți în
clasele de gimnaziu, liceu zi şi seral, postliceal, cursanți în programul A doua șansă. De consemnat este şi
faptul că elevii noștri au mediul de rezidenţă la sat. Populația școlară este echilibrată în ceea ce privește
numărul de fete și băieți.

Pierderile pe cohortă pentru ÎPT la nivelul şcolii – „4.1. edu”
►Pierderi cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă -Tabel 3a
Tabel 3

ANUL ŞCOLAR
2016/2017
2017/2018

Criteriul
Înscrişi în cl a XII-a (ruta
progresivă)
TOTAL PIERDERI LA
TRECEREA ÎN CLASA A XII-a
% PIERDERI LA TRECEREA ÎN
CLASA A XII-a

2014/2015

2015/2016

28

36

46

1

0

1

3,57%

0

2,17%

2018/2019

2019/2020

35

29

27

11

4

1

31,14%

14%

4%

► Pierderi pe cohortă înregistrate pe ruta de profesionalizare directă – Tabel 3
Criteriul
Inscrisi in cl a IX-a Liceu tehnologic
Absolvenţi liceu tehnologic
TOTAL PIERDERI IN LICEU
TEHNOLOGIC
% PIERDERI IN LICEU
TEHNOLOGIC

ANUL ŞCOLAR
2016/2017 2017/2018
57
52
58
-

2014/2015
63
41

2015/2016
59
51

0

0

1

0

0

1.72 %

2018/2019
54
46

2019/2020
62
57

-

8

7

-

15%

8%

3. Cauzele pierderilor înregistrate la sfârşitul anului şcolar 2019/2020 – „4.2. edu” ,
► Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare progresivă la sfârşitul anului şcolar
2019/2020
Tabel 4 a

Tabel 4 a
Criteriul
TOTAL PIERDERI LA
TRECEREA ÎN CLASA A XIIa

TOTAL PIERDERI LA
TRECEREA ÎN CLASA A
XIII-a

Total
pierderi* (nr.
elevi)
1

3

Cauze
continuă studiile în altă unitate de
învăţământ
angajaţi
înscrişi în şomaj
acasă***
alte situaţii**
continuă studiile în altă unitate de
învăţământ
angajaţi
înscrişi în şomaj
acasă***
alte situaţii**

Pierderi
pe cauze
(nr. elevi)

1

2

► Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directă la sfârşitul anului 2019/2020
Tabel 4 b

Criteriul

Total
pierderi* (nr.
elevi)

TOTAL PIERDERI IN LICEU
TEHNOLOGIC PROFILUL
SERVICII
20

Cauze
abandon şcolar
repetenţie
transfer în altă unitate de învăţământ
(alte situaţii)**

Pierderi
pe cauze
(nr. elevi)
17
1

Rata abandonului şcolar - „5. edu”
►Rata abandonului şcolar la învăţământul liceal tehnologic- Tabel 5 a

ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total şcoală
masculin
feminin
urban**

a IXa

rural**

a X-a

Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală

a XIa

a XII
-a

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

5. Rata de promovare la învăţământul primar şi gimnazial – „6. edu”
► Rata de promovare la învăţământul primar şi gimnazial – Tabel 6 a

Tabel 6 a
CRITERIUL

Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*

2014/2015
Prim Gimna
ar
zial
159
144
64
80

70
74

2015/2016
Gimna
Primar
zial
143
134
71
72

65
69

2016/2017
Prim Gimna
ar
zial
138
131
63
75

20
111

2017- 2018
Prim Gimna
ar
zial
107
99
55
44
52

55

2018-2019
Prim Gimna
ar
zial
127
117
66
53
61

64

2019-2020
Prim Gimna
ar
zial
120
106
61
51
59

55

► ► Rata de promovare la liceu, profilul SERVICII- Tabel 6 a

ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

45
16
29

45

28

42

56

57

22
23

15
13

18
24

24
22

28
29

51
22
29

42
14
28

31

50

45

44

14
17

22
28

21
24

21
23

58
24
34

67
33
34

17

56

52

62

5
12

25
31

21
31

28
34

56
31
25

60
25
35

24

39

52

52

14
10

11
28

22
30

23
29

Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*

a
IXa

Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*

a X-a

Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*

a XIa

Total şcoală
a XII
-a

masculin
feminin
urban*
rural*

6. Rata de succes la testul naţional şi la examenul de bacalaureat- „ 7.1. edu”- Tabel 7 a, b
Tabel 7 a
Învăţământ gimnazial

Liceul Tehnologic„Sf. Dimitrie”
Teregova

Numărul
absolvenţilor de
învăţământ
gimnazial

Învăţământ liceal
Numărul elevilor
care au promovat
testul naţional

Numărul
absolvenţilor de
învăţământ liceal

Numărul elevilor care
au promovat
examenul de
bacalaureat

Total

din care:
feminin

Total

din
care:
feminin

Total

din care:
feminin

Total

din care:
feminin

2014/2015

49

26

23

15

41

24

1

0

2015/2016

28

11

15

7

51

22

3

2

2016/2017

31

19

19

9

60

36

1

1

2017/2018

32

18

13

8

39

28

1

1

2018/2019

38

17

18

10

52

30

4

4

2019/2020

27

14

16

9

52

29

5

4

Ponderea elevilor care au promovat testul naţional/examenul de bacalaureat
Liceul Tehnologic
„Sf.
Dimitrie” Teregova

Ponderea elevilor care
au promovat testul
naţional

Ponderea elevilor care
au promovat examenul
de bacalaureat

Pondere
Total*

Pondere
Total

Pondere
feminin

Pondere
feminin

2014/2015

48%

57%

6%

0

2015/2016

56%

63%

30%

0,9%

2016/2017

63%

47%

7%

0,2%%

2017/2018

41%

44%

6%

6%

2018/2019

47%

59%

17%

17%

2019/2020

59%

64%

28%

36%

Număr clase de elevi
Numărul de clase / grupe de
elevi/copii din învăţământul de
zi / cu program normal din
unitate în anul şcolar 20192020:
Numărul de grupe din învăţământul preşcolar

5

Numărul de clase din învăţământul primar (I-IV)

7

Numărul de clase din învăţământul gimnazial (V-VIII)

6

Numărul de clase din învăţământul liceal (IX-XII)

4

Total

22

(Sursa: Baza de date a școlii CEAC 2019)
Pe parcursul anilor se observă o rată redusă a abandonului şcolar la nivelul întregii unităţi şcolare.
Este de semnalat şi absenteismul ridicat mai ales la clasele din învăţământul obligatoriu. Localităţile
de unde se recrutează elevii:
- comuna Teregova şi satele vecine.
Se observă o tendinţă de creştere a numărului de elevi de la învăţământul postliceal în defavoarea
celor de la liceu zi. Mediul social de provenienţă: divers.
Realizările anului trecut
 obţinerea unui procent de promovabilitate de 100% la examenul de absolvire 4
 rezultatele Examenelor pentru certificarea competenţelor profesionale nivel 4 reflectă o bună
pregătire profesională a elevilor, menţinându-se un procent ridicat de promovabilitate de
100 %.

 în cazul disciplinelor de specialitate se înregistrează constant o bună reprezentare a elevilor
şcolii noastre la olimpiade şi concursuri interdisciplinare la nivel judeţean
 Implicarea unui număr mare de elevi în proiecte prin care s-a urmărit dezvoltarea abilităţilor
practice pentru o integrare mai bună pe piaţa muncii
 Motivarea elevilor participanţi la aceste proiecte prin concursuri cu premii, subvenţii de
Analiză privind realizarea planului de şcolarizare 2019/2020
Din analiza planului de şcolarizare propus şi a celui realizat, atât pentru nivel liceal cât şi cel
postliceal, putem spune că acesta s-a realizat în următoarele procente:
a. nivel liceal
- domeniul Alimentație publică și turism/Turism: 100%
b. nivel postliceal
- domeniul Alimentație publică și turism/Turism: 100%
Consilierea şi orientarea şcolară oferită elevilor
Elevii şcolii noastre provin din familii fără cunoştinţe pedagogice şi care nu se interesează foarte
mult de evoluţia copiilor lor. Necesitatea asigurării asistenţei pedagogice atât pentru ei cât şi pentru
părinţi în scopul prevenirii eşecului educaţional, a dus la înfiinţarea cabinetului de consiliere şcolară
care s-a dovedit a fi foarte util.
Am urmărit cunoaşterea particularităţilor şi problemelor fiecărui tânăr pentru a le influenţa pozitiv
formarea personalităţii, orientarea profesională corectă şi integrarea în societate. Printr-o activitate
organizată şi perseverentă se poate ţine sub control starea de disciplină a elevilor, se pot evita
aspectele negative din viaţa colectivelor de elevi, se poate interveni pentru creşterea calităţii
procesului instructiv-educativ şi creşterea nivelului educaţional al copiilor şi părinţilor.
Obiective ale activităţii de consiliere:
 Sprijinirea progresului şcolar al elevilor, prevenirea eşecului şcolar;
 Informarea părinţilor şi elevilor privind aspectele educaţionale generale şi particulare ale
elevilor;
 Implicarea mai activă a elevilor în propriul proces de dezvoltare;
 Identificarea elevilor cu probleme de comportament sau familiale şi găsirea unor soluţii
pentru rezolvarea acestora;
 Consilierea pedagogică a părinţilor şi elevilor;
 Organizarea unor acţiuni educaţionale pentru prevenirea infracţionalităţii, pentru
menţinerea stării de sănătate a copiilor, orientarea profesională;
 Colaborarea permanentă cu diriginţii şi profesorii clasei pentru rezolvarea cazurilor –
problemă;
 Sprijin şi consiliere în dezvoltarea carierei.
PUNCTE SLABE:
Concluzii:
- Scăderea interesului pentru învățare şi din cauza situaţiei economice
- Examen de bacalaureat susţinut din Matematică (probă considerată destul de grea)
- Lipsa motivaţiei pentru a urma cursurile unui liceu tehnologic
- Plan de şcolarizare supradimensionat (nr.locuri în licee mai mare decât nr.absolvenţilor
de clasa a VIII-a)
- Numărul mare de absolvenţi de clasa a VIII-a care nu mai continuă studiile din diferite
motive
- Domenii asemănătoare pentru mai multe licee tehnologice din județ
- Insuficienta promovare a punctelor tari pentru calificările din oferta şcolii
Măsuri remediale:
- Introducerea de noi specializări sau/şi domenii de pregătire pentru diversificarea ofertei
- Creşterea şi diversificarea acţiunilor de promovare a ofertei
- Menţinerea în ofertă a domeniilor şi calificărilor cu procente bune şi foarte bune de
realizare

ANALIZA SWOT
-

-

-

-

-

-

-

PUNCTE TARI
premii obţinute la olimpiadele şi
concursurile şcolare: tehnologii, etc.
procent de promovabilitate 100 % la
examenele de certificare a calificărilor
profesionale
implicarea elevilor în activităţi educative şi
extracurriculare
existenta programelor de consiliere
coordonate de Consilierul educativ cu
sprijinul cadrelor didactice şi a
partenerilor;
existenta unei reţele de parteneriat între şcoală
şi numeroase instituţii şi organizaţii: CJARE,
A.J.O.F.M., Poliţie, Consiliul Local pentru a
realiza consiliere şi orientare privind cariera;
80% dintre elevii şcolii au beneficiat de
programele de consiliere ale AJOFM direct şi
indirect (sursa: documentele din dosarele
proiectelor);
80% dintre elevii şcolii apreciază ca
foarte bună relaţia diriginte-elevi;
95% dintre părinţii intervievaţi consideră
eficientă relaţia elev-profesor-diriginte şi sunt
mulţumiţi de colaborarea realizată între
aceştia şi echipa managerială, membrii
consiliului clasei.
OPORTUNITĂŢI
singura unitate şcolară din zonă ce
pregăteşte forţă de muncă calificată pentru
Tehnician în hotelărie, pentru domeniul
Servicii
Tendinţele de evoluţie ascendentă a
investiţiilor în domeniul turismului
Tendinţele alinierii evaluării profesionale
la standardele internaţionale, în vederea
recunoaşterii reciproce a competenţelor

-

-

-

-

PUNCTE SLABE
probleme de frecvenţă la elevii de la liceu
lipsa motivaţiei de învăţare din partea
elevilor
media mică de admitere la liceul tehnologic
elevi cu rezultate slabe pe parcursul
claselor V-VIII , la liceu
procent scăzut de promovare la bacalaureat
10% dintre profesorii şcolii consideră că
activitatea de consiliere şi orientare privind
cariera oferită elevilor este un aspect al şcolii
care trebuie dezvoltat.

AMENINŢĂRI
scăderea populaţiei şcolare
repartizarea computerizată centrată pe
performanţe şcolare fără legătură cu
aptitudinile elevilor
situaţia precară a familiilor de unde sunt
selecţionaţi elevii
informarea superficială a absolvenţilor de
gimnaziu despre oferta de şcolarizare şi
potenţialul calificărilor pe piaţa muncii,
fără implicarea agenţilor economici şi a
AJOFM
scăderea unităților economice din zonă și
din județ în domeniul tehnic
număr mare de elevi cu domiciliu în afara
localității ceea ce ridică probleme
resurse materiale şi financiare limitate
pentru elevi şi familiile acestora
existenţa unor concurenţi care oferă
aceleaşi servicii în zonă
educaţia nu mai este privită de elevi ca un
mijloc de promovare socială
atractivitatea exercitată asupra elevilor de

tehnologia informaţională contribuie la
diminuarea timpului acordat studiului
Resursele umane
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
Număr total de norme didactice = 40
Număr total personal didactic auxiliar = 2,50
Numeric total personal nedidactic = 11
PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE
Număr
total de
cadre
didactic
e

Număr
de
norme
întregi
/posturi

40

33

Număr de
cadre
didactice cu
norma de
bază în
unitatea de
învăţământ
37

Număr de
cadre
didactice
titulare ale
unităţii de
învăţământ

Număr de cadre
didactice calificate
/procent din
numărul total al
cadrelor didactice

27

13

Modalitatea angajării
pe post
(de ex: concurs
titularizare, detaşare,
suplinire, transfer)
Se va preciza numărul
de cadre didactice
pentru fiecare situaţie
33 titulari
1 detașare
6 suplinitori

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:
Cu doctorat
1

gradul I
21

gradul II
7

cu definitivat
8

Observaţii,
dacă este cazul
(de ex: personal
didactic cu studii în
străinătate
echivalate/neechiva
late în România)
-

Număr personal didactic
fără definitivat
3

Necalificat
0

(Sursa: Secretariatul şcolii)
Se constată o menținere a numărului de norme didactice în ultimii ani, fapt motivat de creșterea
numărului de clase.
Acest fapt se reflectă şi în scăderea constantă a numărului de norme didactice la disciplinele de la
aria curriculară Tehnologii, în ultimii ani .
La nivelul învăţămantului primar şi gimnazial există:
- 1 metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean;
- 12 autori de comunicări ştiinţifice şi lucrări de specialitate publicate.
- 41 de cadre didactice şi personal auxiliar iniţiate în tehnica de utilizare a calculatorului
(TIC);
- participarea întregului personal didactic la cursurile de formare, pe tema educaţiei
inclusive.
In vara anului scolar 2019-2020 cadrele didactice de la nivelul prescolar, primar, gimanzial,
liceal si postliceal au participat la cursurile de formare organizate de CCD CS privind tehnologia
informaţiei: „Utilizarea și gestionarea platformelor educaționale”, „Realizarea materialelor suport
folosind programe speciale”, „Instrumente IT utilizare la predare-invățare-evaluare”.
Există profesori autori de auxiliare curriculare. Număr de profesori care au participat la cursuri de
perfecţionare sau postuniversitare este mare, majoritatea cadrelor didactice fiind interesate de
pregătirea continuă. În cadrul Liceului Tehnologic „ Sfântul Dimitrie” Teregova se stimulează
permanent dezbaterea pentru identificarea acelor valori şi practici sociale dezirabile care sunt
promovate pentru asigurarea succesului absolvenţilor săi. Din perspectiva predării, profesorii
liceului organizează experienţe de învăţare relevante pentru elevi prin utilizarea unui larg evantai de
instrumente şi resurse didactice ca: problematizarea, lucrul pe proiecte, negocierea, facilitarea
învățării disciplinelor Matematică și TIC prin metode și echipamente digitale. În contextul învăţării
interactive mijlocul didactic poate fi un sprijin, un partener, o lucrare, o operă. Realizarea de

expoziţii, întocmirea de proiecte, lucrul pe teren şi excursii de studii, practică la agenţi economici
sunt strategii folosite curent de profesorii liceului. În cadrul unităţii noastre şcolare, cadrele
didactice sunt familiarizate cu metodele de învăţare interactivă şi le folosesc cu succes la orele de
curs, lucrările de laborator şi lucrările practice de atelier. Cunoaşterea acestor metode este dovedită
de nivelul ridicat al cunoştinţelor teoretice şi practice de care dau dovadă elevii la sfârşitul liceului.
Pregătirea practică se realizează cu echipamente specializate, menţionând în acest sens dotarea
deosebită care există în laboratoarele digitale, în atelierele de practică. Menţionăm de asemenea
implicarea directă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii constituită la nivelul unităţii
noastre şcolare în procesul de învăţământ.

-

-

-

-

-

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
relaţiile interpersonale (profesor-elev,
- slabă motivare datorită salariilor mici
conducere-subalterni, profesori-părinţi,
- slabă participare la cursuri de formare şi
profesori-profesori etc.) existente
perfecţionare în care accesul se face cu taxă
favorizează crearea unui climat educaţional - 40% dintre cadrele didactice nu aplică
deschis, stimulativ
metode active-participativ
există o bună delimitare a
- utilizarea relativ redusă a mijloacelor
responsabilităţilor cadrelor didactice
tehnice şi moderne în procesul de predare –
ameliorarea relaţiei profesor-elev prin
învăţare mai ales din lipsa acestora
intermediul Consiliului Elevilor
(ex.număr redus de calculatoare faţă de
încadrarea cu personal calificat în proporţie
necesităţi);
de 100%
- lipsa formării pe dezvoltarea parteneriatului
pondere crescută a cadrelor didactice cu
şcoală – agent economic
performanţe în activitatea didactică
- lipsa formării cadrelor didactice pe sistemul
cadre didactice formate prin masterat,
asigurării calităţii
studii postuniversitare
- numărul foarte mic de cadre cu preocupări
participare a unui cadru didactic din aria
pentru realizarea unor proiecte şi
tehnologii în comisia naţională
parteneriate internaţionale
reprezentant în Consiliul Consultativ al ISJ - comunicare ineficientă a unor cadre
formarea cadrelor din aria tehnologii pe
didactice cu colegii, elevii şi părinţii
elaborare CDL şi CDS
acestora.
acces permanent la internet – cadre
didactice şi elevi
calificative bune obţinute de cadrele
didactice în urma inspecţiei RODIS
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
numărul de întâlniri şi activităţi comune ale - scăderea motivaţiei şi interesului pentru
cadrelor didactice în afara orelor de curs
activităţile profesionale (colaborare cu
favorizează
împărtăşirea
experienţei,
părinţii,
perfecţionarea,
activităţile
creşterea coeziunii grupului, o comunicare
extracurriculare,
confecţionarea
mai bună
materialelor didactice, pregătirea cu
varietatea cursurilor de formare şi
profesionalism a lecţiilor etc.)
perfecţionare organizate de CCD, ONG, - scăderea prestigiului cadrelor didactice prin
universităţi
pensionarea unor profesori recunoscuţi pe
posibilităţile financiare de stimulare,
plan local
motivare a cadrelor didactice
- criza de timp a părinţilor datorată actualei
cadre didactice interesate de perfecţionarea
situaţii economice care reduce implicarea
lor pe linie metodică
familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se
întâlnirile frecvente de câte ori este cazul
reflectă atât în relaţia profesor-elev cât şi în
între cadrele didactice şi părinţii elevilor
performanţa şcolară a elevilor
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei / - insuficienta pregătire a profesorilor

-

şcolii, consultaţiile)
formarea continuă a cadrelor didactice prin
proiecte Phare, universităţi şi CCD
existenţa consilierului şcolar şi a
psihopedagogului şcolar
-

diriginţi pentru activităţi de Orientare şi
consiliere vocaţională
Influenta exercitata de sfera politicului
asupra mediului scolar.
Autonomie limitată în selecţia personalului
în conformitate cu obiectivele unităţilor de
învăţământ.

Baza materială
RESURSE EDUCAŢIONALE MATERIALE puse la dispoziţia elevilor pentru activităţile
curriculare şi extracurriculare
• Materiale şi mijloace didactice specifice disciplinelor pe care le studiază, existente în cabinete şi
laboratoare;
• Cărţile şi volumele existente în biblioteca şcolii;
• Aparatura audio-video: casetofoane, videoproiectoare, calculatoare, imprimante, xerox-uri ;
• Baza materială sportivă: teren de fotbal, sala de sport
 Elevii participă la programul de instruire practică in laboratoarele proprii de alimentatie
publică și turism. De asemenea scoala a incheiat conventii de practica cu agenti economici
din zonă, unde elevii isi desfasoara instruirea in meseria aleasă.
 Şcoala dispune de 2 laboratatoare de informatică-dotate prin programe guvernamentale și
prin sponsorizare.
 Au fost informatizate (calculator+imprimanta) toate catedrele din scoala, cat si serviciile
auxiliare – secretariat, contabilitate, administrativ.
 Liceul Tehnologic ,,Sf. Dimitrie” Teregova, are 6 corpuri de clădire, centrale proprii,
terenuri şi sală de sport
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE
Nr.
crt.

Tipul de spaţiu

Tipul şi numărul documentului
de deţinere

Număr spaţii

Suprafaţa
(mp)

1.

Săli de clasă /grupă

CF 6012 Școala Teregova
CF 396/1711/1707 Școala
Rusca

31

1.160

2.
3.

Cabinete*
Laboratoare*

2
5

58
170

3

1

194
1107

8
50

4000
6689

4.
5.

6.

Act adițional nr.
4542/30.03.2015

Ateliere*
Sală şi / sau teren
Adresa Primăria Teregova nr.
de educaţie fizică şi
7209/27.12.2012
sport*
Spaţii de joacă *
TOTAL

Unitatea funcţionează într-un schimb/pe forma de învățământ (zi, seral, programul A doua șansă),
durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 45/50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor
recreative fiind de 10/20 minute.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.
crt.
1.
2.
4.
6.
7.

Tipul de spaţiu

Bibliotecă şcolară / centru de informare şi documentare
Sală pentru servit masa* cantina sociala
Bucătărie *
Spaţii sanitare
Spaţii depozitare materiale didactice
Total
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.
1.
2.
5.

Număr
spaţii
1
1
2
5
3
12

Suprafaţa
(mp)
32
30
24
210
54
350

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţa (mp)

Secretariat
Spaţiu destinat echipei manageriale
Birou administraţie*

1
2

18
36

1
4

12
66

Total

Baza sportiva
-sala de sport
-teren sport
Mijloace de tehnologia informatiei
- Sala informatică Digitaliada cu 28 de tablete digitale echipate cu aplicații digitale utilizate în
cadrul lecțiilor de Matematică și TIC-Informatică, cu preponderență–acces la internet,
videoproiector, laptop;
- Laborator de informatică cu 18 stații de lucru - conexiune la internet + imprimanta + scaner
+ copiator Xerox + multifuncțional Minolta;
- Laborator de informatică cu 10 stații de lucru -acces la internet;
- Laborator de informatică cu 10 stații de lucru –acces la internet;
- Tablă interactivă SMART;
- Tablă interactivă MIMIO STUDIO;
- calculator spațiul secretariat cu acces la internet + imprimanta + fax;
- calculator in spațiul contabilitate + multifuncțional laser + imprimanta HP A3;
- laptop - 10 bucăți;
- videoproiector - 9 bucăți;
- ecran de proiecție – 8 bucăți;
- camera video - 2 bucată;
- aparat foto digital - 1 bucată;
- retroproiector – 1 bucată;
- aparat îndosariat - 1 bucată;
- aparat laminat mare si mic - cate 1 bucată;
- conexiuni la internet – (pe Telekom) - asigură accesul în toată școala ( școala primară
Teregova, Gimnaziu Teregova, GPN Teregova, GPN Rusca, ȘG Rusca);
- combină muzicală – 1;
- statie audio/amplificatoare-4 bucăți;
- copiatoare - 5 bucăți;
- calculatoare săli de clasă școală – 70 bucăți;

ANALIZA SWOT
-

PUNCTE TARI
starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea
în normele de igienă corespunzătoare
şcoala are bibliotecă
existenţa laboratoarelor şi cabinetelor
şcolare
existenţă sistemului AEL
există
cabinet
de
consiliere
psihopedagogică
existenţa sălii și terenuri de sport
experienţa unui bun management financiar
reparații anuale la spații învățământ

-

-

-

-

-

OPORTUNITĂŢI
descentralizare şi autonomie instituţională
parteneriat cu comunitatea locală (primărie,
părinţi), ONG, firme
posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a
şcolii
accesul la programe de finanţare pentru
dezvoltarea şcolii
-

PUNCTE SLABE
biblioteca nu are aplicații informatice
materialul didactic este insuficient şi
depăşit
fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru
stimularea cadrelor didactice şi elevilor,
pentru achiziţionarea unor echipamente şi
materiale didactice, pentru întreţinerea
spaţiilor şcolare
încărcarea elev pe calculator nu oferă
posibilitatea desfăşurării în condiţii de
calitate a programului educativ
uzura morală şi fizică a materialului
didactic în laboratoare şi cabinete de
specialitate
lipsa softului educaţional pentru aria
tehnologii
lipsa bazei de instruire practică
AMENINŢĂRI
degradarea spaţiilor şcolare datorită
fondurilor băneşti limitate, alocate pentru
întreţinerea şcolii
conştiinţa morală a elevilor privind
păstrarea şi întreţinerea spaţiilor şcolare
ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice
conduce la uzura morală a echipamentelor
existente
fonduri insuficiente alocate pentru investiţii
costuri crescute la utilităţi

Parteneriate
Cercuri la nivel de scoala realizate în parteneriat cu alte organisme, organizații, instituții
 Cercul de științe - clasele gimnaziale
 Cercul de lectura - clasele gimnaziale
 Cercul de arta dramatica - clasele V-VIII
 Corul scolii - clasele V-VIII
 Ansamblu de dansuri – clasele I-VIII/XII
 Cercul tehnico-aplicativ: „Cu viața mea, apăr viața” - clasele gimnaziale
 Cercul tehnico-aplicativ: „Prietenii pompierilor” - clasele gimnaziale
 Cercul Sanitarii pricepuți-clasele gimnaziale și liceale
 Clubul Tineri activi pentru natură sălbatică
 Firma de exercițiu
1. Cu părinţii

Comitetul de părinţi participă activ la viaţa şcolii, contribuind constant la îmbunătăţirea dotării şi la
rezolvarea unor probleme curente cu care se confruntă şcoala.
2. Cu agenţii economici
Liceul Tehnologic ”Sfântul Dimitrie” colaborează activ cu agenţi economici și autoritățile locale și
județene.
O parte din aceşti agenţi economici contribuie constant la întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale
a şcolii. Cu sprijinul agenţilor economici desfăşurăm practica elevilor în producţie, astfel încât după
absolvire să asigurăm o compatibilizare corespunzătoare cu cerinţele viitoarelor locuri de muncă.
3. Cu, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi locale (Consiliul Local,
Primărie, etc ).Există de asemeni colaborări cu Poliţia, Cabinete medicale.
4. Cu asociaţii profesionale, ONG-uri
ANALIZA SWOT

-

-

-

-

-

-

-

-

PUNCTE TARI
întâlniri
semestriale
cu
Consiliul
reprezentativ al părinţilor, suplimentate de
consultaţii individuale cu părinţii
contactele cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extracurriculare
precum: excursii, vizite la muzee, vizionări
de spectacole, etc., introduc elevii în
mediul comunitar şi contribuie la
socializarea lor.
participarea la târguri şi expoziţii pentru
prezentarea
ofertei
educaţionale
şi
promovarea imaginii şcolii
dezvoltarea unei culturi organizaţionale
care promovează oportunităţi egale pentru
toţi membrii săi, spiritul de echipă şi
competenţa profesională
cererea pe piaţa muncii a calificărilor
şcolarizate
funcţionarea parteneriatelor cu peste 10
agenţi economici pentru instruirea practică
a elevilor
parteneriate cu părinţii, medicul de familie,
Poliţia, Direcţia de Sănătate Publică
şcoala implicată activ în programele de
dezvoltare ale comunităţii locale
includerea în CA a partenerilor sociali,
agenţi economici, părinţi, elevi
preocupări constante pentru promovarea
imaginii şcolii – existenţa paginii WEB
OPORTUNITĂŢI
disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii
(Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii
culturale)
interesul liceelor de a-şi prezenta oferta
educaţională
interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în
perspectivă personal specializat

-

-

-

-

-

-

PUNCTE SLABE
legăturile cu firme şi licee în vederea
realizării unei orientări vocaţionale
adecvate sunt insuficiente şi necoordonate
puţine activităţi desfăşurate în şcoală
implică coparticiparea părinţilor
implicarea formală a părinţilor în decizie
insuficienta implicare a părinţilor elevilor
în urmărirea evoluţiei elevilor
insuficientele parteneriate bilaterale cu
licee din ţară
implicarea limitată a cadrelor didactice şi
elevilor în proiecte internaţionale
implicarea redusă a partenerilor economici
în evaluarea pe parcurs şi finală a instruirii
practice
dificultăţi în parteneriatele cu agenţi
economici
neimplicarea agenţilor economici în luarea
deciziilor (prezenţă formală în CA)

AMENINŢĂRI
organizarea defectoasă a activităţilor de
parteneriat poate conduce la diminuarea sau
chiar inversarea efectelor scontate
nivelul de educaţie şi timpul limitat al
părinţilor poate conduce la slaba implicare
a părinţilor în viaţa şcolară
instabilitate la nivel social şi economic a
instituţiilor potenţial partenere

-

-

interesul agenţilor economici din zonă
pentru calificările oferite
contribuţia Consiliului Local la finanţarea
şcolii noastre
buna colaborare cu Primăria Teregova
disponibilitatea agenţilor economici –
parteneri ai şcolii - pentru angajarea
absolvenţilor
disponibilitatea autorităţilor locale pentru
asigurarea accesului la educaţie

-

-

-

slaba informare privind specificul şi
inadecvarea activităţilor propuse de către
instituţiile partenere
migraţia externă a părinţilor
inexistenţa cadrului legislativ care să
motiveze agenţii economici să acorde burse
menţinerea unei rate scăzute de participare
la formarea continuă şi datorită inexistenţei
subvenţiilor pentru angajator în vederea
sporirii interesului pentru pregătirea
profesională a angajaţilor
situaţia firmelor datorată efectelor crizei
economice

ANALIZA PEST
P (Context politic)

Politica educaţională la nivel naţional, începe să fie considerată ca fiind prioritară,
crescând volumul resurselor financiare alocate;

Integrarea în C.E. sporeşte exigenţele în privinţa calităţii educaţiei dar oferă posibilităţi
sporite de integrare socială elevi şi cadre didactice

Sfera politicului a rămas în afara conţinutului reformei.

Unităţile de învăţământ nu au dobândit autonomie asupra particularităţilor
şcolare şi asupra curriculumului.

Programele guvernamentale nu au conţinut până în prezent obiective concrete legate de
învăţământ: toate partidele politice au promovat măsuri si politici educaţionale care nu au
arătat coerență și continuitate.

Opţiunile dominante se referă la caracterul aplicativ al programelor, în concordanţă cu
cerinţele europene
 Adresabilitatea scolii depăşeşte posibilităţile locale spre cele județene dar nu atinge nivelul
regional.
 Contextul regional rămâne ancorat în organizări pe judeţe învecinate şi mai puţin pe regiuni
propriu-zise.
 Autonomia în plan local sporeşte răspunderea scolii fără o creştere substanţială a sprijinului
autorităţilor
E (Context economic)
 Componenţa privată în sfera financiară şi organizaţională este în continuă creştere favorizând
autonomia scolii;
 Criza economica de la nivel național si prelungire acesteia influențează negativ piața forței
de munca, creșterea ratei șomajului in rândul tinerei generatii:
 Reducerea activităţii economice a unor mari întreprinderi influenţează bugetele familiilor
cu copii;
 Apariţia unor firme private cu productivitate bună ar putea oferi oportunităţi de sponsorizare a
şcolii, dar si pentru inserția absolvenților;
 Depăşirea limitelor locale şi judeţene permite extinderea pieţei pentru care calificările oferite
de liceu sunt cerute.
S (Context social)
 Exista programe de reconversie si forme materiale de sprijin pentru încadrarea absolvenţilor.
 Scăderea natalității pe plan național influențează si
planurile de școlarizare la nivel
județean.



Apare fenomenul de abandon şcolar zonal şi sectorial, datorită scăderii şi lipsei motivaţiei pentru
studii.
 Există inegalităţi destul de importante între oferta de şcolarizare pe plan regional ceea ce
poate constitui o oportunitate pentru Școlile profesionale – (învățământul profesional)
 Creşterea abandonului şcolar local datorită imposibilităţii de a face naveta (sărăcie, lipsa
mijloacelor de transport în comun)
 Crearea condiţiilor pentru şcolarizarea populaţiei defavorizate poate fi o oportunitate
pentru școlarizarea prin Programul “ A doua șansă”.
T (Context tehnologic)
 Asigurarea elevilor cu elementele constitutive ale tehnologiei informaţionale (calculatoare,
programe, internet, consiliere si informare) este în creştere continuă sporind şansele acestora de
succes.
 Dezvoltarea tehnologică favorizează tehnologiile de vârf şi cele implicate în dezvoltarea
serviciilor informatice şi de comunicare
 Sunt promovate programe de dotare a unităţilor de învăţământ cu calculatoare
 Generalizarea accesului la internet facilitează globalizarea, depăşirea graniţelor locale şi
regionale
 Toate clădirile scolii sunt funcţionale, cu dotările şi utilităţile necesare desfăşurării procesului
instructiv-educativ.
 Școala are acces la internet şi televiziune prin cablu.
 Pe plan mondial este simplu de observat ca societățile se informatizează permanent,fapt care
face din calculator si internet un factor important al educației moderne. Școala trebuie sa
tina cont de aceasta tendința si sa vina in întâmpinarea elevilor cu posibilitatea de educare in
acest sens.

Partea a 3-a –Planul operaţional
3.1 Obiectivele (specifice) şi ţintele şcolii
Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru şcoala
noastră, necesitând dezvoltare în continuare.
Analizând datele de mai sus putem spune că au fost identificate priorităţi noi ale şcolii pentru
perioada următoare, care necesită stabilirea de obiective şi acţiuni prin Planul de Acţiune al Şcolii.
În urma analizei situaţiei actuale şi a tendinţelor viitoare constatăm următoarele aspecte care
reprezintă priorităţi majore pentru şcoala noastră:
Prioritatea 1. Promovarea educaţiei digitale, interculturale, a desegregării şcolare şi a egalizării
şanselor în educaţie
Obiectiv 1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor
Obiectiv 2. Dezvoltarea activităţilor instructiv-educative bazate pe demersuri educaţionale inter şi
transdisciplinare, pentru promovarea egalităţii de şanse în educaţie
Prioritatea 2 . Sprijinirea elevilor în dezvoltarea personală, în luarea deciziilor privind cariera,
motivarea elevilor spre învăţare și în mediul on line şi autocunoaştere
Obiectiv 1: Formarea cadrelor didactice pentru însuşirea metodelor de lucru pe platformele de
învățare digitale ,cu elevi cu CES
Obiectiv 2. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET a tinerilor cu tulburări
de învățare, de etnie rromă, a celor aparţinând grupurilor defavorizate
Obiectiv 3: Formarea unei opţiuni realiste privind cariera, pregătirea absolvenţilor pentru
integrarea la locul de muncă şi pentru formarea continuă pe tot parcursul vieţii
Obiectiv 4: Dezvoltarea spiritului antreprenorial
Prioritatea 3. Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea de mijloace de învăţământ şi echipamente
didactice
Obiectiv: Asigurarea unei baze materiale ce să permită o mai bună formare a competenţelor de
specialitate şi a celor generale pentru toţi elevii noştri
Prioritatea 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din
perspectiva parteneriatului social
Obiectiv 1: Sensibilizare a unui număr cat mai mare de parteneri sociali în susţinerea educaţiei si a
instruirii profesionale a elevilor si adulţilor
Obiectiv 2: Diversificarea relaţiilor cu partenerii sociali şi comunitatea în vederea creşterii
interesului pentru educaţie
Prioritatea 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei
Obiectiv 1: Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli
din ţările europene
3.2 Acţiuni pentru şcoală (incluzând responsabilităţile, termenele şi resursele)
PLAN OPERAŢIONAL 2020 -2021
Prioritatea 1. PROMOVAREA EDUCAŢIEI DIGITALE, INTERCULTURALE, A DESEGREGĂRII ŞCOLARE ŞI A
EGALIZĂRII ŞANSELOR ÎN EDUCAŢIE
Obiectiv 1. Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală a elevilor
Obiectiv 2. Dezvoltarea activităţilor instructiv-educative bazate pe demersuri educaţionale inter şi transdisciplinare, pentru
promovarea egalităţii de şanse în educaţie a elevilor.
Ţinta 1.1: 100% din oferta CDS şi CDL adaptate nevoilor de dezvoltare personală a elevilor
Ţinta 1.2: Creşterea cu 10% a numărului de activităţi extracurriculare
Context: Educaţia incluzivă asigură egalitate de şansă tuturor participanţilor la actul eduaţional, fără deosebire de
naţionalitate, cultură, rasă, religie, etc.

Măsurat prin:
 Numărul CDL şi CDS propuse
 Număr opţiuni exprimate
 Număr activităţi extracurriculare
Număr participanţi
Acţiuni
Data
pentru atinRezultate
finalizări
gerea unui
aşteptate
i
obiectiv
(2)
(3)
(1)
Dezvoltarea
Oferta de
IanuarieCDS şi CDL
CDL şi
februarie
în vederea
CDS
2021
accesului egal
la educaţie

Aplicarea
ofertei
curriculare la
decizia şcolii,
adaptate
tuturor
nevoilor
elevilor
Realizarea de
activităţi
extracurricula
re ce
promovează
educația
digitală,
interculturalit
atea,
egalitatea de
şanse
Activităţi
extracurricula
re de
voluntariat

Persoana
responsabilă
(4)

Partenerii
(5)

Cost
(6)

Sursa de
finanţare
(7)

Monitorizare
şi evaluare
(8)
Realizarea
ofertei de CDS;
realizarea CDS
Consultarea
elevilor
Alegerea
tipurilor de CDS/
CDL în funcţie
de opţiunile
elevilor
Monitorizare
Asistenţe la ore
Evaluare

Director
Comisia de
curriculum
Cadre
didactice

Elevi
Părinţi

100

Autofinanţare

Creşterea
performanţ
elor
individuale

An şcolar
20202021

Cadre
didactice

Elevi

100

Autofinanţare

Desegregar
ea şi
integrarea
elevilor

Iunie
2021

Consilier
educativ
Diriginţi

Elevi

400

Buget

Evaluarea de
impact a
activităților
desfășurate

Dezvoltare
a spiritului
civic

Iunie
2021

Consilier
educativ
Diriginţi

Elevi
Consiliul
Reprezentativ
al părinţilor
ONG-uri

200

Buget

Participarea
elevilor şi a
activităţilor
desfăşurate

Prioritatea 2. Sprijinirea elevilor în dezvoltarea personală, în luarea deciziilor privind cariera, motivarea elevilor spre
învăţare și în mediul on line şi autocunoaştere,
Obiectiv 1: Formarea cadrelor didactice pentru însuşirea metodelor de lucru pe platformele de învățare digitale, cu elevi
cu CES/tulburări de
învățare
Obiectiv 2. Consolidarea susţinerii educaţiei şi formării în sistemul TVET a tinerilor cu CES, tulburări de
învățare, de etnie rromă, a celor aparţinând grupurilor defavorizate
Obiectiv 3: Formarea unei opţiuni realiste privind cariera, pregătirea absolvenţilor pentru integrarea la locul de muncă şi
pentru formarea continuă pe tot parcursul vieţii
Obiectiv 4: Dezvoltarea spiritului antreprenorial
Ţinta 2.1. Cel puţin 15 cadre didactice nou formate pentru însuşirea metodelor de lucru pe platformele de învățare
digitale, cu elevi cu nevoi speciale
Ţinta 2.2: 90% din elevii din şcoală de etnie rromă, a celor aflaţi în categorii defavorizate obţin un certificat de
competenţe profesionale
Ţinta 2.3: Creşterea cu 20% a implicării elevilor liceului în programe de învăţare axate pe dobândirea certificatului de
competenţe profesionale şi pe creşterea ratei de promovare la bacalaureat

Ţinta 2.4: 90% dintre elevii şcolii sunt pregatiți pentru a face fața integrarii pe piața muncii, sunt consiliaţi şi orientaţi de
consilierul şcolii, pentru a fi pregătiţi pentru fluctuaţiile înregistrate pe piaţa muncii.
Context: Educaţia şi formarea în sistemul TVET facilitează atingerea unui maxim al performanţelor individuale, personale
şi profesionale, în funcţie de capacităţile fiecăruia, înlăturând sentimentul de marginalizare şi oferind încredere în forţele
proprii.
În structura educaţională a județului nu există o reţea cu adevărat funcţională în ceea ce priveşte informarea şi orientarea
şcolară şi profesională a elevilor. Se simte nevoia unei astfel de orientări şi pentru piaţa muncii din Uniunea Europeană, în
contextul liberei circulaţii a forţei de muncă în acest spaţiu.
Măsurat prin:
 Numărul elevilor din categorii defavorizate ce obţin un certificat de calificare
 Numărul elevilor ce participă la programe de orientare a carierei
 Numărul elevilor ce promovează examenul de bacalaureat
Acţiuni
pentru atingerea unui
obiectiv(1)
Iniţierea unui
curs de formare
a cadrelor
diactice pe
probelmatica
utilizării și
gestionării
platformelor de
învățare
digitale, a
lucrului cu
elevii cu CES/
tulburări de
învățare
Acordarea de
burse-Bani de
liceu, Bursă
profesională

Participarea la
proiecte ce
privesc
reducerea
abandonului
şcolar (proiecte
locale,
Erasmus+)
Acordarea de
premii elevilor
cu rezultate
deosebite la
învăţătură
Iniţierea şi
derularea de
programe de
învăţare
individualizate
pe platformele
de învățare on
line(consultaţii,
meditaţii,
pregătire
suplimentar)

Rezultate
aşteptate
(2)

Data
finalizării
(3)

Persoana
responsabilă
(4)

Partenerii
(5)

Cost
(6)

Sursa de
finanţare
(7)

Creşterea
calităţii
educaţiei prin
folosirea
metodelor
adaptate
învățării on
line, a elevilor
cu nevoi
speciale

Semestrul I
an şcolar
2020-2021

Director
Persoana
responsabilă
cu formarea

ISJ
CCD

4000

Buget local
Autofinanţ
are

Reducerea
abandonului
şcolar în
rândul acestor
elevi cu 50%

An şcolar

Director

ISJ
Comitetul
de părinţi

7000

Buget
Autofinanţ
are

Reducerea
abandonului
şcolar cu 10%

Iulie 2021

Consilier
şcolar
Echipa de
proiect

Cabinetul
de
asistenţă
Psihopedagogică
Primăria
Teregova

300

Buget
Buget local
Fonduri
structurale

Creşterea
motivaţiei
învăţării

Iulie 2021

Director
Diriginţi

Asociaţii
nonprofit
Comitetul
de părinţi

200

Autofinanţ
are

Creşterea ratei
de promovare
la examenul
de bacalaureat

Iunie 2021

Responsabilii
ariilor
curriculare

ISJ

100

Autofinanţ
are

Monitorizare
şi evaluare
(8)
Monitorizarea
participării

Monitorizarea
constituirii
dosarelor
Monitorizarea
modului de
acordare
Scrierea de
proiecte
Evaluarea
proiectelor

Monitorizarea
modului de
acordare a
premiilor
Evaluare
Monitorizarea
modului de
derulare a
programelor
Evaluare prin
rata de
promovare

Prioritatea 3. Reabilitarea infrastructurii şi achiziţionarea de mijloace de învăţământ şi echipamente didactice
Obiectiv: Asigurarea unei baze materiale ce să permită o mai bună formare a competenţelor de specialitate şi a celor
generale pentru toţi elevii noştri
Ţinta 3.1: 100% din baza materială la locaţia Gimnaziu-Liceu
Tinta 3.2. 100% procent de promovabilitate la examenele de certificare a competenţelor profesionale
Tinta 3.3. Peste 30% dintre absolvenţi integraţi pe piaţa muncii
Context: : Crearea unui climat favorabil desfăşurării activităţilor didactice prin reabilitarea şi modernizarea clădirilor,
instalaţiilor din şcoală şi dezvoltarea bazei materiale, asigurându-se astfel creşterea calităţii demersului didactic şi o mai
bună integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii
Măsurat prin:
 Numărul spaţiilor şcolare în care se demarează lucrările de reabilitare
 Număr de promovaţi la examenul de certificare
 Număr de absolvenţi integraţi pe piaţa muncii
Acţiuni
Monitorizare
Rezultate
Data
Persoana
Sursa de
pentru atinPartenerii
Cost
şi evaluare
aşteptate
finalizării
responsabilă
finanţare
gerea unui
(5)
(6)
(8)
(2)
(3)
(4)
(7)
obiectiv(1)
Demararea
100% din
Sfarşitul
Director
Primăria
Fonduri
Monitorizarea
activităţilor de
infrastructura
anului 2021
Director
Teregova
structural permanent a
modernizare,
şcolară
adjunct
e
tuturor
reabilitare şi
reabilitată,
activităţilor
dotare a spaţiilor
modernizată şi
Evalure
existente, prin
dotată
permanentă
proiecte europene corespunzător
standardelor
UE
Dotarea unui
Dezvoltarea
Sfârşitul
Director
SC Marta
Proiectare
atelier de
competenţelor semestrului I Director
Bacolux
Monitorizare
instruire practică
profesionale şi an şcolar
adjunct
SRL
Evaluare
cu obiecte de
de adaptare la
2020-2021
Responsabil
inventar
locul de
arie
specifice, în
muncă
curriculară
parteneriat cu
Tehnologii
agentul economic
Prioritatea 4. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva parteneriatului
social
Obiectiv 1: Sensibilizare a unui număr cat mai mare de parteneri sociali în susţinerea educaţiei si a instruirii profesionale a
elevilor si adulţilor
Obiectiv 2: Diversificarea relaţiilor cu partenerii sociali şi comunitatea în vederea creşterii interesului pentru educaţie
Ţinta: Creşterea cu 10% a partenerilor şcolii şi identificarea a cel puţin 4 noi agenţi economici, dornici de a susţine şi
îndruma instruirea practică a elevilor şi de colaborare în activităţi extracurriculare
Context: Angajatorii nu se implică suficient în realizarea stagiilor de practică. Şcoala nu a folosit toate modalităţile de
cooperare cu partenerii. Părinţii elevilor nu sunt implicaţi suficient în procesul educaţional.
Măsurat prin:
 Număr de parteneri
 Număr de activităţi desfăşurate
 Număr de elevi participanţi
Acţiuni
pentru atingerea unui
obiectiv(1)
Încheierea
contractelor de
colaborare
şcoală-agenţi
economici

Rezultate
aşteptate
(2)

Data
finalizării
(3)

Acoperirea
stagiilor de
practică
Găsirea de noi
surse de

septembrie
2020
Pe parcursul
anului şcolar

Persoana
responsabilă
(4)
Director
adjunct
Profesori
instruire
practică

Partenerii
(5)
Agenţi
economici

Cost
(6)
300

Sursa de
finanţare
(7)
Autofina
nţare

Monitorizare
şi evaluare
(8)
Monitorizarea
modului de
încheiere a
contractelor
Evaluarea

autofinanţare
Asigurarea
desfăşurării
practicii comasate
în cadrul
unităţilor
economice
partenere
Colaborarea cu
alţi factori
educaţionali

Încheiere
parteneriat
educaţional cu
SC Marta
Bacolux SRL

Director

contractelor

Încheierea
contractelor cu
unităţile
economice
partenere

Octombrie
2020

Director
adjunct
Responsabil
arie
curriculară
tehnoligii

Agenţi
economici

3000

Buget

Monitorizare
permanentă

Eficientizarea
parteneriatelor şi
diversificarea
acestora
O mai bună şi
facilă integrare
a absolvenţilor
pe piaţa
muncii

An şcolar
2020-2021

Director
Consilier
educativ

100

Buget

Monitorizare
permanentă a
activităţilor de
colaborare

Octombrie
2020

Director
Director
adjunct

Şcoli
generale
Poliţia
Cadre
medicale
SC Marta
Bacolux
SRL

Autofina
nţare

Monitorizare
permanentă
Evaluarea
activităţilor
desfăşurate

Prioritatea 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei
Obiectiv: 1. Implicarea în activităţi de cooperare europeană şi dezvoltarea de parteneriate cu şcoli din ţările europene
Ţinta 5.1: Realizarea a cel puţin două noi parteneriate externe
Ţinta 5.2: Implementarea celor 2 proiecte Erasmus+ de care beneficiază unitatea de învățământ
Context: În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, învăţământul profesional şi tehnic trebuie să se adapteze rapid
cerinţelor acesteia şi de aceea şcoala trebuie să iniţieze acţiuni prin care să se realizeze: educarea elevilor în spiritul
valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de comunicare în limbi străine ale elevilor şcolii, identificarea unor
elemente comune în viaţa culturală, socială, şi economică a României şi altor ţări europene.
Măsurat prin:
 Numărul de noi parteneriate externe încheiate
 Numărul de profesori şi elevi ce participă la activităţi din cadrul proiectelor Erasmus+
Acţiuni
pentru atinRezultate
Data
Persoana
Sursa de
Partenerii
Cost
gerea unui
aşteptate
finalizării
responsabilă
finanţare
(5)
(6)
obiectiv
(2)
(3)
(4)
(7)
(1)
Găsirea de
Cel puţin 2
Noiembrie
Director adjunct
ISJ
100
Autofinanţare
potenţiali
contacte realizate
2020–
Comisia pentru
parteneri pentru
Ianuarie
proiecte de
realizarea în
2021
integrare
parteneriat a
europeană
proiectelor
Participarea la
O bună informare Pe tot
Director
ISJ
sesiunile de
cu privire la
parcursul
Profesorii şcolii
ONG-uri
informare
cerinţele CE
anului şcolar
referitoare la
activităţile ce
vizează şcoala
şi sunt iniţiate
de C.E.
Scrierea și
Cel puțin 1
IanuarieDirector
ISJ
100
Agenţia
depunerea de
proiect scris și
Martie 2021 Comisia pentru
Naţională
proiecte pentru
depus
proiecte de
programul
integrare
Erasmus+
europeană

Plan de şcolarizare realizat în anul școlar 2020-2021:
S-a urmărit menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza teritorială a
comunei Teregova pentru anul școlar 2020 – 2021 și organizarea rețelei școlare, cu excepția

formațiunii de studiu anul I postliceal, care nu a fost aprobată de către conducerea ISJ CS, deși au
existat 29 de cereri depuse de absolvenți de liceu cu diplomă și fără diplomă de bacalaureat, deși
conducerea școlii a făcut nenumărate demersuri legale, audiențe, adrese scrise, memorii către MEC
și ISJ CS, se prezintă în următoarea componență:
1. LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA – unitate de învățământ cu
personalitate juridică și structurile arondate acesteia:
A. ȘCOALA GIMNAZIALĂ/PRI, GIM/RUSCA TEREGOVA
B. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/TEREGOVA
C. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/RUSCA TEREGOVA.
La LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA se propun următoarele efective pe ani
și formațiuni de studiu:
 Nivel primar:
 Clasa pregătitoare: 21 elevi
 Clasa I: 15 elevi
 Clasa a II-a: 17 elevi
 Clasa a III-a: 17 elevi
 Clasa a IV-a: 19 elevi
 Nivel gimnazial:
 Clasa a V-a: 25 elevi
 Clasa a VI-a: 21 elevi
 Clasa a VII-a: 18 elevi
 Clasa a VIII-a: 21 elevi
 Învățământ liceal, forma de învățământ- ZI, Filiera Tehnologică, Profilul Servicii,
Domeniul Turism și alimentație, calificarea profesională Tehnician în hotelărie,
nivel de calificare-4:
 Clasa a IX-a învățământ profesional: 1 clasă/28 locuri realizată în prima etapă de admitere
 Clasa a X-a ZI: 29 elevi
 Clasa a XI-a ZI: 20 elevi
 Clasa a XII-a ZI: 23 elevi
 Învățământ liceal SERAL:
 Clasa a IX-a: 1 clasă/28 locuri; Domeniul Turism și alimentație, calificarea profesională
Tehnician în turism;
 Clasa a X-a SERAL: 33 elevi
 Clasa a XI-a SERAL: 30 elevi
 Clasa a XII-a SERAL: 38 elevi
 Clasa a XIII-a SERAL: 27 elevi
 Învățământ postliceal ZI:
 Anul II postliceal: 28 elevi
 Programul ”A doua șansă”:
 Învățământ primar: 10 cursanți
 Anul I: 15 cursanți
 Anul II: 18 cursanți
 Anul III: 14 cursanți
 Anul IV: 11 cursanți
A. La ȘCOALA GIMNAZIALĂ/PRI, GIM/RUSCA TEREGOVA se propun
următoarele efective pe ani și formațiuni de studiu cu predare în regim simultan:
 Nivel primar:
 Clasa pregătitoare: 3 elevi
 Clasa I: 6 elevi
 Clasa a II-a : 6 elevi
 Clasa a III-a: 9 elevi

 Clasa a IV-a: 8 elevi
Clasa pregătitoare, clasa a II-a și clasa a IV-a =1 formațiune de studiu=17 elevi
Clasa I+clasa a III-a=1 formațiune de studiu=15 elevi
 Nivel gimnazial:
 Clasa a V-a: 2 elevi
 Clasa a VI: 5 elevi
 Clasa a VII-a: 9 elevi
 Clasa a VIII-a: 4 elevi
Clasa a V-a și clasa a VII-a=1 formațiune de studiu=11 elevi
Clasa a VI-a și clasa a VIII-a=1 formațiune de studiu=9 elevi.
B. La GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/TEREGOVA se propun
următoarele efective pe grupe:
 Nivel preșcolar
 Grupa mică A: 20 preșcolari
 Grupa mică B: 18 preșcolari
 Grupa mijlocie: 16 preșcolari
 Grupa mare: 18 preșcolari
C. La GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/RUSCA TEREGOVA se
propune următorul efectiv pe grupă:
 Nivel preșcolar:
 Grupă combinată: 16 preșcolari;
Planul de parteneriat al şcolii – pentru colaborarea cu întreprinderile şi cu alţi factori interesaţi
Parteneriatul reprezintă procesul de colaborare dintre două sau mai multe părţii care acţionează
împreună pentru realizarea unor interese sau scopuri comune.
Aşadar, parteneriatul presupune:
· existenţa a două sau mai multe părţii;
· inters comun-liantul dintre părţii ;dacă cineva nu este interesat de un anumit proces sau de o
anumită problemă, nu se poate miza pe o implicare totală în soluţionarea respectivei probleme;
· scopul final-stabilirea scopului final al acţiunii realizate în parteneriat este unul dintre indicatorii
de succes;de obicei, scopul final este negociat şi presupune implicarea fiecărei părţi;
· relaţionare şi colaborare; întreaga durată a parteneriatului trebuie să cuprindă cooperarea şi
relaşionarea dintre părţi.
De ce este util parteneriatul?
- pentru că poate să ofere o analiză mai amplă a cadrului problematic pe care dorim să-l
soluţionăm;
- pentru că poate fi o alternativă la anumite acţiuni, spre exemplu, se pot îndeplinii anumite
sarcini prin sprijin din partea altora, fie pentru ca nu se posedă resursele necesare fie că nu sunt
capacităţile necesare sau persoanele specializate.
Pornind de la aceste considerente şi ţinând cont şi de parteneriatele stabilite de către Liceul
Tehnologic “Sfântul Dimitrie” de-a lungul existenţei sale, planul de parteneriat al şcolii priveşte atât
dezvoltarea parteneriatului informal şi a celui formal, cât şi a celor operaţionale, de reprezentare şi
care necesită finanţare.
Suntem conştienţi de importanţa unor parteneriate între şcoală - întreprinderi sau alţi factori
interesaţi şi în acest scop un obiectiv al Planului de acţiune al şcolii până în 2020 este şi
“Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţii de învăţământ din perspectiva
parteneriatului social şi a spiritului antreprenorial” (obiectivul 5).
Astfel:

a. La nivelul parteneriatului informal vom caută unităţi şcolare partenere pentru organizarea
unor excursii, participarea la activităţi extraşcolare comune, etc. chiar şi prin continuarea
relaţiilor pe care le avem cu licee din Timişoara, Băile Herculane, Lugoj.
b. La nivelul parteneriatului formal ne propunem:
reactualizarea parteneriatelor cu agenţii economici cu care unitatea noastră şcolară
are legături foarte vechi şi strânse: SC Marta Bacolux SRL, SC Camping Silvia SRL etc.
găsirea de noi parteneri dintre agenţii economici.
Parteneriatul cu agenţii economic are drept scop:
- asigurarea spaţiului şi dotării necesare desfăşurării practicii, pentru clasele de
învăţământ liceal în diferite calificări din domeniul alimentație publică și turism;
- acordarea de sponsorizări în vederea modernizării bazei materiale şi derulării
activităţilor educative;
- asigurarea de locuri de muncă pentru absolvenţii şcolii;
- integrarea viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii.
Pentru aceasta, paşii pe care îi urmărim privesc:
1. Constituirea unei comisii responsabile de realizarea parteneriatelor cu agenţii
economici.
2. Găsirea unor obiective adaptate la nevoile identificate la nivelul comunităţii prin
consultarări cu membrii CLDIPT.
3. Identificarea modalităţilor eficiente de implicare a partenerilor în formarea iniţială şi
continuă pentru sistemul TVET dar şi transformarea şcolii în furnizor de servicii pentru
comunitatea locală.
4. Partenerii vor fi consultaţi în luarea deciziilor şi vor primi justificare pentru acţiunile
propuse.
5. Rezultatele acţiunilor derulate în parteneriat vor avea transparenţă şi vor fi făcute
cunoscute la nivelul întregii comunităţi.
c. La nivelul parteneriatului operaţional căutăm în continuare parteneri pentru a participa împreună
în cadrul unor proiecte concrete. Astfel, acţiunile ar putea viza:
- participarea în proiecte cu caracter social;
- participarea în proiecte de ecologizare;
- participarea în proiecte de cooperare europeană (prin programe Erasmus+ etc.), etc.
d. La nivelul parteneriatului de reprezentare trebuiesc găsite modalităţile de dinamizare a relaţiilor
cu Consiliul Elevilor şi Consiliul Părinţilor, prin implicarea mai bună a acestora în viaţa şcolii.
e. La nivelul parteneriatelor care necesită finanţare sperăm în continuarea relaţiilor bune cu Primăria
Teregova, dar şi la găsirea de noi parteneri în care noi să putem implementa o anumită acţiune iar
partenerul să o poată finanţa.
Planul de dezvoltare profesională a personalului
Dezvoltarea profesională a personalului este o modalitate prin care se poate atinge obiectivul 2 al
Planului de acţiune al şcolii şi anume: Asigurarea calităţii procesului educaţional
În acest scop ne-am propus implicarea cadrelor didactice, a întregului personal al şcolii, în
parcurgerea de programe de formare continuă, în vederea creşterii calităţii proceselor desfăşurate.
Din chestionare aplicate personalului şcolii a reieşit faptul că acesta este deschis la îmbunătăţirea
calităţii activităţii pe care o desfăşoară. De aceea credem că obiectivele enumerate mai sus sunt
uşor de atins tocmai ţinânt cont de dorinţa de perfecţionare continuă şi de mijloacele prin care se
poate realiza aceasta. Astfel:
1 – Se continuă participarea la cursuri postuniversitare, de masterat şi doctorale.
2 – Se continuă perfecţionările prin grade didactice, toate cadrele didactice care îndeplinesc
condiţiile de înscriere începând deja demersurile în acest sens;
3 – Consultarea listelor cu temele pentru cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic
Caraș Severin;

4. – Comisia de perfecţionare de la nivelul Liceului Tehnologic ”Sfântul Dimitrie” Teregova va
afişa invitaţiile de participare la Sesiuni de Referate şi Comunicări Ştiinţifice.
5. – Tot personalul şcolii va fi informat de responsabilul cu perfecţionare în legătură cu toate
cursurile de formare la care personalul scolii poate participa.
3.6 Finanţarea planului.
Construirea bugetului unităţii noastre s-a realizat în condiţiile în care obiectivele pe durată mare
reprezintă un mare coeficient de risc datorită inflaţiei, ceea ce face ca şcoala să întâmpine greutăţi
mari în programarea cheltuielilor.
Pentru anul şcolar 2020-2021, planificarea bugetului unităţii noastre de învăţământ va ţine cont de
necesitatea asigurării resurselor financiare necesare atingerii obiectivelor şi ţintelor propuse. Astfel,
finanţarea se va realiza din :
- buget republican – pentru cheltuieli de personal, burse, bunuri şi servicii, cheltuieli
de capital ;
- buget local- pentru cheltuieli de personal, burse, bunuri şi servicii, cheltuieli de
capital ;
- venituri extrabugetare
 venituri realizate din donaţii şi sponsorizări.
Am căutat ca din bugetul planificat să realizăm toate obiectivele din PAS şi să realizăm activităţi la
care să nu fie nevoie de alocaţii din bugetul local sau de stat.
Partea a 4-a. Consultare, monitorizare şi evaluare
Proiectul va fi monitorizat prin planificările periodice pe arii curriculare de activitate didactică şi
managerială şi evaluări interne realiste ale factorilor implicaţi.
Fiecare domeniu funcţional va fi analizat şi se va interveni in stabilirea priorităţilor la un moment
dat. Realizările sau nerealizările planului de dezvoltare instituţională se vor regăsi în analiza
managerială semestrială şi vor fi aduse în discuţia consiliului educaţional al şcolii.
Principala grijă în monitorizare va fi urmărirea impactului asupra grupurilor ţintă cărora ne adresăm
şi la care ne raportăm: elevii părinţii, cadrele didactice şi nedidactice, comunitatea locală şi
partenerii de proiecte pentru a corecta din mers eventualele disfuncţii. Evaluarea finală a proiectului
se va face prin măsurarea gradului de realizare a descriptorilor stabiliţi.
4.1. Procesul de consultare pentru elaborarea PAS
Pentru elaborarea Planului de Acţiune a Şcolii a fost consultat Ghidul de elaborare a Planului de
Acţiune/Dezvoltare a Şcolii – Versiune 8. Pentru analiza mediului extern au fost consultate
Strategia Dezvoltării Învăţământului Preuniversitar–MEN, PRAI din Regiunea Vest 2007-2013 şi
PLAI pentru judeţul Caraș Severin 2014-2020 pentru a stabilii contextul naţional, regional şi local.
Pentru analiza mediului extern au avut loc întâlniri şi discuţii cu elevi, părinţi, AJOFM, parteneri
economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori şi diriginţi.S-au
prezentat şi analizat studii de tendinţă privind sistemul de învăţământ din Romania. Pentru analiza
mediul intern s-au utilizat statistici anuale ale şcolii, statistici examen bacalaureat, fişe de formare
continuă cadre didactice, fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială, mapele comisiilor metodice,
portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte ale responsabililor comisiilor metodice, rapoarte de
monitorizare prezentate în Consiliul de Administraţie, chestionare elevi-părinţi-cadre didactice, fişe
de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor metodice, programul Consiliului de
Administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală, programul de formare
continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare,
programul “Parteneriate”, procese verbale de inspecţii ale ISJ şi ale MEC, execuţia bugetară pe
ultimii 3 ani.

4.2.Monitorizare şi evaluare la nivel de echipă
Pentru fiecare prioritate a fost constituită o echipă de lucru care va avea sarcina să monitorizeze
implementarea acţiunilor, să evalueze dacă aceste acţiuni au avut efectul dorit/aşteptat, să
revizuiască acţiunile în lumina progresului realizat şi să raporteze în mod regulat progresul
înregistrat managerilor, personalului şi altor factori interesaţi.
Rezultatele activităţii echipelor de monitorizare şi evaluare se materializează în procese verbale ale
întâlnirilor echipelor de program, feed-back din partea elevilor şi partenerilor, raport de
autoevaluare, înregistrări privind aprecierile primite. Activităţile constau în sprijinirea colectivului
didactic pentru implementarea procesului de predare – învăţare centrată pe elev, colaborarea cu
partenerii locali în identificarea abilităţilor cheie solicitate de către angajator absolvenţilor,
identificarea unor noi parteneri locali interesaţi în calificarea propriului personal angajat.
Termenele la care se vor face evaluările se regăsesc în tabelul de mai jos.
4.3.Monitorizare realizată de către manageri
Monitorizare din punctul de vedere al managementului revine directorului şi directorului adjunct se
va face permanent şi va avea ca scop consilierea în vederea depăşirii problemelor ce apar pe
întreaga durată a implementării PAS. Vor fi ajutaţi de către membrii Consiliului de Administraţie şi
cei din comisia de Asigurare a Calităţii. Se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea
ţintelor propuse în planul operaţional pe 2019-2020. Etapele finale ale monitorizării şi revizuirii
presupun folosirea constatărilor şi concluziilor rezultate în vederea reactualizării continue a
proiectului şi întocmirea planului operaţional pentru anul următor (2020-2021).
Organizarea activităţilor de monitorizare, evaluare şi actualizare a planului
Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării
Realizarea studiului asupra
Membru consiliu
mediului extern
de administraţie
Realizarea studiului asupra
Responsabil
mediului intern
comisie calitate
Intocmirea seturilor de teste Consilier şcolar
care să sprijine monitorizarea
ţintelor
Monitorizarea periodică a Director
implementării
acţiunilor
individuale
Comunicarea
acţiunilor Director
corective
în
lumina
rezultatelor obţinute
Tipul activităţii

Monitorizarea implementării
acţiunilor

Director adjunct

Evaluarea implementării
acţiunilor

Director adjunct

Revizuirea acţiunilor

Director

Prezentarea
generală
progresului
realizat
atingerea ţintelor

a Director adjunct
în

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor de
analiză

semestrial

Septembrie

semestrial

octombrie
iunie
decembrie
martie

lunar

semestrial

decembrie
aprilie

semestrial

decembrie
aprilie

lunar

permanent

anual

Iunie

anual

Septembrie

anual

Iunie

Realizarea planului
Director adjunct
anual
Operaţional
Evaluarea progresului în Consiliul
de anual
atingerea
ţintelor. administraţie
Actualizarea acţiunilor din
PAS în lumina evaluării

iunie
Iunie

COLECTIVUL DE COLABORARE
1. Consiliul local: Ec. Gherga Ilie
2. Agenți economici: Resident Manager Șovăgău Angela, Bacolux Diana Resort Băile Herculane
3. Inspectoratul Școlar al Județului Caraș Severin
Prof. Chiosa Ion- inspector
COLECTIVUL DE ELABORARE
Coordonator: Prof. Maria Damian– director
Membri: Prof. Alexa Ionel Petrică – director adjunct
Prof. Berzescu Ana, consilier educativ
Prof. Ana Tudoran – responsabil CEAC, Comisie Tehnologii
Prof. Banda Ioana – membru Consiliu de Administrație
Prof. Carina Sîrbu, responsabil Formare
Prof. Coșeriu Maria Nicoleta, contabil
Grozăvescu Linda – secretar șef

ANEXA 1
Planuri de învăṭământ ṣi programe ṣcolare, an şcolar 2020-2021
 Curriculum utilizat pentru nivelul liceal, calificarea profesională: Tehnician în hotelărie, nivel
4 existent în unitatea de învăţământ :
Pentru anul școlar 2020-2021, elaborarea proiectului de curriculum al şcolii şi a schemei
orare s-a făcut prin aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură
pregătirea prin învățământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de
învățământ și programele școlare pentru anul școlar 2020-2021, MEC nr. 35553/06.10.2020:

Nr.
crt.

Clasa

Plan cadru de
învăţământ
Plan de
învăţământ
pentru cultura
generală

Plan de
învăţământ pentru
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

Programe şcolare
/ curricule
pentru cultura
generală şi
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

CDL

SPP

1.

a IX-a înv.
profesional
înv. de zi

Anexa nr. 1 la
O.M.E.N.
nr.
3152
/
24.02.2014

Anexa
4
la
O.M.E.N.C.Ș. nr.
4457 / 05.07.2016

Anexa nr. 6 la
OMENCŞ
nr.
4457
din
05.07.2016

OMEN
3914/18.05.2017

nr.

2.

a X-a liceu
tehnologic
înv. de zi

Anexa
OMECTS
3081
27.01.2010

2
nr.
/

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 1.

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 2.

OMEN
3914/18.05.2017

nr.

3.

a
XI-a
liceu
tehnologic
înv. de zi

Anexa
4
la
OMECI nr. 3412
/ 16.03.2009

OMEN
nr.
3500/29.03.2018
Anexele 1.

OMEN
nr.
3501/29.03.2018

OMEN
3502/29.03.2018

nr.

4.

a
XII-a
liceu
tehnologic
înv. de zi

Anexa
4
la
OMECI nr. 3412
/ 16.03.2009

OMEN
nr.
3500/29.03.2018
Anexele 2.

OMEN
nr.
3501/29.03.2018

OMEN
3502/29.03.2018

nr.

5.

a
IX-a
liceu
tehnologic
înv. seral

OMECI nr. 3411
/ 16.03.2009

Anexa
1
la
O.M.E.N.C.Ș. nr.
4457
/
05.07.2016,
cu
menţiunea
că
acestea nu includ
pregătirea
practică
săptămânală din
aria curriculară
“Tehnologii”
precum şi stagiile
de
pregătire
practică- (CDL)

Anexa nr. 3 la
OMENCŞ
nr.
4457
din
05.07.2016

----------------------

Anexa 2 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016
Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016
Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016
Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016
Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016

Clasa

Plan cadru de
învăţământ
Plan de
învăţământ
pentru cultura
generală

6.

a X-a liceu
tehnologic
înv. seral

OMECTS
nr.
3081/27.01.2010,
Anexa 3

7.

a XI-a sem.
I
liceu
tehnologic
înv. seral

Anexa
OMECTS
3081
27.01.2010

8.

a XI-a sem.
al
II-lea
liceu
tehnologic
înv. seral

OMEC
nr.
4051/24.05.2006
– Anexele 8,
fără module de
pregătire
din
aria curriculară
”Tehnologii”

Nr.
crt.

3
nr.
/

Plan de
învăţământ pentru
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

Programe şcolare
/ curricule
pentru cultura
generală şi
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

OMEN nr. 3915
/18.05.2017,
Anexele 1 cu
menţiunea
că
acestea nu includ
pregătirea
practică
săptămânală din
aria curriculară
“Tehnologii”
precum şi stagiile
de
pregătire
practică
OMEN nr. 3915
/18.05.2017,
Anexele 1 cu
menţiunea
că
acestea nu includ
pregătirea
practică
săptămânală din
aria curriculară
“Tehnologii”
precum şi stagiile
de
pregătire
practică

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 2.

----------------------

OMEC nr. 3172
/ 30.01.2006

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 2.

CDL

SPP

 Pentru clasa a X-a
şi respectiv clasa a XIa semestrul I (care
funcţionează
începând cu anul
şcolar
2011-2012)
învăţământ
seral,
ciclul
inferior
al
liceului,
filiera
tehnologică, se vor
stabili în şedinţa de
catedră
Tehnologii,
modulul/modulele
care
se
va/vor
parcurge în clasa a X-a
şi modulul/modulele
care se va /vor
parcurge în clasa a XIa semestrul I.
 Se va urmări
încadrarea cât mai
apropiată în numărul
total de ore stabilit
prin
OMECTS
nr.
3081/27.01.2010 care
reglementează planul
cadru.
Modulul/modulele
care se decide/decid a
fi studiate în clasa a Xa, se finalizează la
sfârşitul clasei a X-a;
mediile se încheie la
sfârşitul clasei a X-a.
 Modulul/modulele
care se decide/decid a
fi studiate în clasa a
XI-a semestrul I, se
finalizează la sfârşitul
semestrului I al clasei
a XI-a; mediile se
încheie la sfârşitul
semestrului I al clasei
a XI-a.
----------------------

Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016

Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016

Anexa nr. 1
la OMEdC
nr.
3171
din
30.01.2006

Nr.
crt.

Clasa

Plan cadru de
învăţământ
Plan de
învăţământ
pentru cultura
generală

9.

a
XII-a
liceu
tehnologic
înv. seral

OMEC
nr.
4051/24.05.2006
– Anexele 8

10.

a
XIII-a
liceu
tehnologic
înv. seral

OMEC
nr.
4051/24.05.2006
– Anexele 8

11.

A DOUA
ȘANSĂ

O.M.E.C.T.S. nr.
5248/31.08.2011

12.

Şcoala
postliceală

Anexa nr. 3 la
OMEdC nr. 4760
/ 26.07.2006

Plan de
învăţământ pentru
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

Programe şcolare
/ curricule
pentru cultura
generală şi
cultura de
specialitate,
„Tehnologii”

CDL

SPP

OMEN
nr.
3500/29.03.2018
Anexele 1
cu
menţiunea
că
sunt 4 ore/săpt.
de CDL, TOTAL
14 ore/săpt. la
„Tehnologii” și 4
săpt. de Stagii de
Pregătire
Practică cu 20
ore/săpt. fiecare
săptămână
(4
ore/zi).
OMEN
nr.
3500/29.03.2018
Anexele 2
cu
menţiunea
că
sunt 4 ore/săpt.
de CDL, TOTAL
14 ore/săpt. la
„Tehnologii” și 5
săpt. de Stagii de
Pregătire
Practică cu 20
ore/săpt. fiecare
săptămână
(4
ore/zi).

OMEN
nr.
3501/29.03.2018

----------------------

Anexa 4 la
OMENCŞ
nr.
4121
din
13.06.2016

OMEC nr. 3172 /
30.01.2006

----------------------

Anexa nr. 1
la OMEdC
nr.
3171
din
30.01.2006

Anexa
1
la
O.M.E.N.C.Ș. nr.
4457 / 05.07.2016

Anexa nr. 3 la
OMENCŞ
nr.
4457
din
05.07.2016

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 1.

OMEN
nr.
3915/18.05.2017,
Anexele 2.

Anexa nr. 3 la
OMEdC nr. 4760
/ 26.07.2006

Anexa nr. 3 la
OMEdC nr. 4760
/ 26.07.2006

OMEN
3914/18.05.2017

nr.

---------------

OMEN
3502/29.03.2018

nr.

---------------

Nomenclatoarelor calificărilor profesionale:
- Pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea ciclului superior al
liceului tehnologic, se aplică prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 și H.G. nr.
918/20.11.2013.
- Pentru calificările ce se pot obţine în urma certificării, la absolvirea şcolii postliceale,
se aplică prevederile H.G. nr. 866/13.08.2008 şi H.G. nr. 918/20.11.2013.
Încheierea contractelor de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de pregătire practică
a elevilor din ÎPT conform OMECTS 3539/2012 și OMENCS nr. 5033 din 29.08.2016.

ANEXA 2
Oferta curriculară
Oferta curriculară urmăreşte ca în fiecare an şcolar să se folosească cu randament maxim resursele
umane şi materiale în scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi părinţilor, prin:

existenţa unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare;

programe CDŞ/CDL elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor

aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor şi a unui demers didactic informativformativ;

pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade;

desfăşurarea unor activităţi extracurriculare atractive;
Consiliul pentru curriculum al școlii elaborează oferta educațională pornind în primul rând de la finalitățile și
obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu.


Liceul Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova:

Nr.
crt.

Denumirea
disciplinei
opționale

Clasa

Tipul
disciplin
ei
opțional
e

Nr.
ore

Durata (an
școlar
2020/2021,
sem.I,
sem.II)

Numele
și
prenumele
cadrului
didactic care
predă
disciplina
opțională

1

Pregătiți
pentru
viață.
Educație
pentru viață și
comunitate.
Educație
pentru
sănătate.
Diversitate
și
incluziune
la
dimensiuni
europene.
Educație
pentru
sănătate.
Pregătiți
pentru
viață.
Educație
pentru viață și
comunitate.
Istorie orală

I

Integrat

1

2020-2021

Gherga
Gheorghe

Modul
de Nr./data
încadrare
înregistr
(normă
ării și
didactică de avizării
predare/
disciplin
PO)
ei
opțional
e la ISJ
CS.
Norma
didactică

II

Discipli
na nouă
Integrat

1

2020-2021

1

2020-2021

Lăzărescu
Maria
Marițescu
Maria

Norma
didactică
Normă
didactică

Discipli
na nouă
Integrat

1

2020-2021

1

2020-2021

Discipli
na nouă
Integrat

1

2020-2021

1

2020-2021

Discipli
na nouă
Discipli
na nouă
CDL

1

2020-2021

1

2020-2021

CDL

3

2
3

4
5

6
7

8
9
10

11

III

IV
V

VI

Rădăcini latine în VI
cultura și civilizația
românească
Educație
pentru VII
sănătate
Matematica
VIII
distractivă
Activități
specifice IX
unităților
de profesi
alimentație și turism
onal
X
Promovarea
resurselor turistice

2020-2021

2020-2021

Colțan Sorin- Norma
Adrian
didactică
Smultea Ioan
Norma
didactică

Bica GabrielaVioleta
Banda IoanaDelia

Norma
didactică
Norma
didactică

Sîrbu
Ana- Norma
Carina
didactică
Ciucă Sorin
Norma
didactică
Moacă Ana
Norma
didactică
Moacă Petru

Norma
didactică

avizat
de ISJ
avizat
de ISJ

12
13

Restaurantul-artă
servicii

și

Inițierea în afaceri

XI

CDL

2

2020-2021

Bica T. Ioan

XII

CDL

2

2020-2021

Tudoran Ana

Norma
didactică
Norma
didactică
Norma
didactică

avizat
de ISJ
avizat
de ISJ
avizat
de ISJ
avizat
de ISJ

15

Promovarea
serviciilor
suplimentare

XII S

CDL

4

2020-2021

Moacă Ana

16

Tehnologia hotelieră

XIII S

CDL

4

2020-2021

Moacă Petru

Norma
didactică

Durata (an
școlar 20202021 sem.I,
sem.II)

Numele
și
prenumele
cadrului
didactic care
predă
disciplina
opțională
Banda
Daniela

Modul
de
încadrare
(normă
didactică de
predare/PO)

Nr.
crt.

1

2

3

4

5
6

7

Nr.
crt.

1
2

3

 Structura Gimnazială Rusca-Teregova
Denumirea
Cla Tipul
Nr.
disciplinei
sa
disciplinei
ore
opționale
opționale

Literatura pentru
copii – Cartea,
prietena mea.
Literatura pentru
copii – Cartea,
prietena mea.
Pregătiți pentru
viață.
Educație
pentru viață și
comunitate.
Rădăcini latine în
cultura civilizația
românească.
Normă și abatere.

I

Disciplina
nouă

1

2020-2021

IV

Disciplina
nouă

1

2020-2021

Banda
Daniela

Norma
didactică

V

Integrat

1

2020-2021

Smultea Ioan

Norma
didactică

VI

Integrat

1

2020-2021

Alexa Ionel- Norma
Petrică
didactică

VI

Disciplina
nouă
Integrat

1

2020-2021

1

2020-2021

Alexa Ionel- Norma
Petrică
didactică
Smultea Ioan Norma
didactică

Disciplina
nouă

1

2020-2021

Pregătiți pentru VII
viață.
Educație
pentru viață și
comunitate.
Normă și abatere. VII
I

 Structura Grădinița P.N. Teregova
Denumirea
Clasa
Tipul
Nr.
disciplinei
disciplinei ore
opționale
opționale

Copil ca tine sunt
și eu.
Educație rutieră.
Învățăm
să
circulăm.
În
lumea
poveștilor.

Grupa
mică
Grupa
mijloci
e
Grupa
mare

Disciplina
nouă
Disciplina
nouă

1

Extindere

1

1

Nr./data
înregistrării
și
avizării
disciplinei
opționale la
ISJ CS.

Norma
didactică

Alexa Ionel- Norma
Petrică
didactică

Durata
(an școlar
20202021
sem.I,
sem.II)
20202021
20202021

Numele
și
prenumele
cadrului
didactic
care
predă disciplina
opțională
Berzescu
Claudia-Maria
Vela-Copăcean
Ana

Modul
de
încadrare
(normă
didactică de
predare/PO)

20202021

Ciucă Ana

Norma
didactică

Norma
didactică
Norma
didactică

Nr./data
înregistrării
și
avizării
disciplinei
opționale la
ISJ CS.

Opţionalele răspund cerinţelor unei educaţii civice, a unei educaţii pentru sănătate, în vederea
adaptării actualilor elevi şi viitorilor adulţi din perspectiva unei societăţi care este într-o continuă schimbare.
Liceul Tehnologic “Sf. Dimitrie “ are o ofertă educaţională diversificată şi de calitate care să asigure
atingerea standardelor de învăţare şi promovare a valorilor europene într-un climat de siguranţă fizică şi
psihică.

ANEXA 3
HARTA PARTENERIATELOR ÎN ÎPT - anul școlar 2020-2021

PARTENERIATE DERULATE ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII INSTRUIRII PRACTICE
Nr.
Crt.

Clasa

Nivelul de
pregătire
(liceu/
Profesională/dual)

Domeniul
de pregătire

Calificarea

Denumirea şi
adresa
agentului
economic

SC G&P SRL
Băile Herculane,
jud. C-S
S.C. LDI
SADOVA
SRL
Sadova Veche,
jud. C-S
SC AND
SILVA SRL
Armeniș, jud.
C-S
SC M.A.
RADU
CONSTRUCT
SRL
Armeniș, jud.
C-S

1.

a X-a a XI-a,
a XII-a zi

Liceu

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4

2.

a XII-a/a
XIII-a seral

Liceu

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4

3.

a X-a, a XIa, a XII-a zi

Liceu

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4

4.

IX
profesional
X zi
XII – XIII
seral

Liceu/
Profesional

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4;
Ospătar
(chelner)
vânzător în
unităţi de
alimentaţie
– nivel 3

5.

a X-a a XI-a,
a XII-a zi

Liceu

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4

GVG GRUP
TURISM SRL
Băile Herculane,

Obiectul
contractului
*

Numele şi
prenumele
partenerului

Stagii de
practică

Ștefănigă
Gherti

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

2/30.09.2020

Stagii de
practică

Rain Martin

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

3/30.09.2020

Stagii de
practică

Ponoran
Nicușor

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

4/30.09.2020
16-19/01.10.2020

Stagii de
practică

Vetreș
Maria

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

5/30.09.2020

Stagii de
practică

Orza
Gheorghe

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

Nr/data
contractului

1/30.09.2020

Nr. elevi
care
efectuează
instruirea
practică la
agentul
economic

Cadru didactic
responsabil

jud. C-S

6.

a X-a a XI-a,
a XII-a zi

Liceu

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4

Noni-Cătălin
SRL
Teregova, jud.
C-S
SC HIGEG
GHERGA
SRL, Sat
RuscaTeregova, jud.
C-S

6/30.09.2020

Stagii de
practică

Noni
Cătălin

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

7

IX
profesional
a X-a a XI-a,
a XII-a zi

Liceu/
Profesional

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4;
Ospătar
(chelner)
vânzător în
unităţi de
alimentaţienivel 3

9/30.09.2020
26-27/01.10.2020

Stagii de
practică

Gherga
Ianăș

31 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

8.

IX
profesional
a X-a a XI-a,
a XII-a zi
An I +II
Postliceal

Liceu/
Profesional

Turism și
alimentație

Asistent de
gestiune în
unitățile de
cazare și
alimentație
– nivel 5;
Tehnician
în hotelărie
– nivel 4
Lucrător
hotelier –
nivel 3

Complex
Hotelier
Diana.
Restaurant
Bacolux
S.R.L.,
Băile Herculane,
jud. C-S

8/30.09.2020
28-33/01.10.2020

Stagii de
practica.
Parteneri
pentru
prezentarea
ofertei
școlare

Sovagau
Angela

21 elevi

M.I. Moacă Ana

9.

IX
profesional
XII – XIII
seral

Liceu/
Profesional

Turism și
alimentație

Tehnician
în hotelărie
– nivel 4;
Ospătar
(chelner)
vânzător în
unităţi de
alimentaţienivel 3

Albai Avram
Srl
Armenis, Nr.
14

11/30.09.2020
20-25/01.10.2020

Stagii de
practica;
Parteneri
pentru
prezentarea
ofertei
școlare;
Colaborare
pentru
elaborarea
CDL

Albai
Avram

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

10

IX
profesional
X-XII zi
XII – XIII
seral
Postliceal an
II

Liceu/
Profesional

Turism și
alimentație

Asistent de
gestiune în
unitățile de
cazare și
alimentație
– nivel 5;
Tehnician
în hotelărie
– nivel 4;
Ospătar
(chelner)
vânzător în
unităţi de
alimentaţienivel 3

SC MOTEL
CAMPING
SILVIA SRL,
Sadova Veche,
jud. C-S

7/30.09.2020
12-15/01.10.2020

Stagii de
practică;
Colaborare
pentru
elaborarea
CDL

Neamțu
Edgar

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

11.

IX
profesional
X-XII ZI
Postliceal an
II

Profesional/
Liceu/
Postliceal

Turism și
alimentație

Lucrător
hotelier –
nivel 3;
Tehnician
în hotelărie
– nivel 4
Asistent de
gestiune în
unitățile de
cazare și
alimentație
– nivel 5

Hotel Afrodita
Bacolux
S.P.A.,
Băile Herculane,
jud. C-S

10/30.09.2020
34-40/01.10.2020

Stagii de
practică;
Parteneri
pentru
prezentarea
ofertei
școlare;

Stoica
Diana

28 elevi

M.I. Moacă Ana
M.I. Moacă Petru

Anexa 4
Nr. 2918/20.11.2020

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
PRIVIND PROIECTUL PLANULUI DE ȘCOLARIZARE
DE LA LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA
ÎN ANUL ȘCOLAR 2021/2022
Având în vedere:
 Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5599/2020,
 Procesul verbal al ședinței Consiliului Profesoral al Liceului Tehnologic ” Sf. Dimitrie” Teregova din
data de 20.11.2020 în care a fost dezbătut proiectul planului de școlarizare și fundamentarea acestuia
pentru anul școlar 2021-2022;
 Hotărârea Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic ” Sf. Dimitrie” Teregova din data de
20.11.2020 în care a fost aprobat proiectul planului de școlarizare și fundamentarea acestuia pentru anul
școlar 2021-2022,
Prin prezenta vă înaintăm Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022 de la Liceul
Tehnologic ”Sf. Dimitrie” Teregova, conform datelor introduse/verificate/generate de aplicația
informatică SIIIR, având în vedere asumarea art. 12, alin. (1), (2), (3), (4) din OMEC nr. 5599/2020.
Se propune menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza teritorială a
comunei Teregova pentru anul școlar 2021 – 2022 și organizarea rețelei școlare în următoarea
componență:
2. LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA – unitate de învățământ cu personalitate
juridică și structurile arondate acesteia:
D. ȘCOALA GIMNAZIALĂ/PRI, GIM/RUSCA TEREGOVA
E. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/TEREGOVA
F. GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/RUSCA TEREGOVA.
1. La LICEUL TEHNOLOGIC ”SF. DIMITRIE” TEREGOVA se propun următoarele efective pe ani
și formațiuni de studiu:
 Nivel primar:
 Clasa pregătitoare: 20 elevi
 Clasa I: 20 elevi
 Clasa a II-a: 15 elevi
 Clasa a III-a: 16 elevi
 Clasa a IV-a: 15 elevi

 Nivel gimnazial:
 Clasa a V-a: 20 elevi
 Clasa a VI-a: 22 elevi
 Clasa a VII-a: 23 elevi

 Clasa a VIII-a: 19 elevi


Învățământ liceal, forma de învățământ- ZI, Filiera Tehnologică, Profilul Servicii, Domeniul
Turism și alimentație, calificarea profesională Tehnician în hotelărie, nivel de calificare-4:
 Clasa a IX-a: 1 clasă/28 locuri
 Clasa a XI-a ZI: 30 elevi
 Clasa a XII-a ZI: 14 elevi
 Învățământ liceal SERAL:
 Clasa a IX-a: 1 clasă/28 locuri; Domeniul Turism și alimentație, calificarea profesională Tehnician în
turism;
 Clasa a X-a SERAL: 26elevi
 Clasa a XI-a SERAL: 32 elevi
 Clasa a XII-a SERAL: 38 elevi
 Clasa a XIII-a SERAL: 38 elevi
 Învățământ PROFESIONAL:
 Clasa a X-a: 28 elevi
 Învățământ postliceal ZI:
 Anul I: 1 clasă /28 elevi, Domeniul Turism și alimentație, calificarea profesională nivel 5- Asistent
manager unități hoteliere. Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie







 Programul ”A doua șansă”:
Învățământ primar: 10 cursanți
Anul I: 15 cursanți
Anul II: 15 cursanți
Anul III: 16 cursanți
Anul IV: 11 cursanți







D. La ȘCOALA GIMNAZIALĂ/PRI, GIM/RUSCA TEREGOVA se propun următoarele
efective pe ani și formațiuni de studiu cu predare în regim simultan:
 Nivel primar:
Clasa pregătitoare: 6 elevi
Clasa I: 2 elevi
Clasa a II-a : 8 elevi
Clasa a III-a: 6 elevi
Clasa a IV-a: 7 elevi

Clasa pregătitoare, clasa a III-a=1 formațiune de studiu=6+6=12 elevi
Clasa I+clasa a II-a+clasa a IV-a=1 formațiune de studiu=2+8+7=17 elevi
 Nivel gimnazial:
 Clasa a V-a: 9 elevi
 Clasa a VI: 1 elev
 Clasa a VII-a: 5 elevi
 Clasa a VIII-a: 8 elevi
Clasa a V-a și clasa a VII-a=1 formațiune de studiu= 9+5=14 elevi

Clasa a VI-a și clasa a VIII-a=1 formațiune de studiu= 1+8=9 elevi.
E. La GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/TEREGOVA se propun următoarele
efective pe grupe:
 Nivel preșcolar
 Grupa mică A: 19 preșcolari
 Grupa mică B: 20 preșcolari
 Grupa mijlocie: 19 preșcolari
 Grupa mare: 18 preșcolari
F. La GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL/PRE/RUSCA TEREGOVA se propune
următorul efectiv pe grupă:
 Nivel preșcolar:
 Grupă combinată: 11 preșcolari: 3 copii grupa mică, 5 copii grupa mijlocie, 3 copii grupa mare;
Proiectul de plan de şcolarizare a rezultat prin consultarea personalului didactic în cadrul consiliului
pentru curriculum, cu avizul Consiliului profesoral şi aprobarea Consiliului de administraţie, având la
bază o serie de criterii:
1. Criteriul legislativ
În elaborarea proiectului Planului de școlarizare s-a avut în vedere respectarea prevederilor și a
condițiilor impuse prin:
 art. 94 alin. (2) lit. d din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
 art. 63(1) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare,
 Metodologia privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,
evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 5599/2019,
 Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare și de funcționare
provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a acreditare și de evaluare periodică a
unităților de învățământ preuniversitar,
 Hotărârea Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea
autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,
 Hotărârea Guvernului nr. 844/2002, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea
nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul
preuniversitar, precum și durata de școlarizare, cu modificările și completările ulterioare și ale OMECTS
nr. 3081/27.01. 2010, OMECTS nr. 3331/25.02.2010, OMECTS 5347/07.09.2011, OMEN nr.
3152/24.02.2015 cu modificările și completările ulterioare,
 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,
 Hotărârea Guvernului nr. 72/2013, privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea
costurilor standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din
 TVA prin bugete locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, modificările și completările
ulterioare,
 Asigurarea resursei umane calificate necesară desfășurării unui proces de învățământ conform
standardelor naționale și europene din domeniul educației,
 Încadrarea strictă în numărul de posturi aprobat în anul școlar 2020/2022 de către IȘJ C-S, corelarea
numărului de posturi cu numărul de elevi/preșcolari și încadrarea în costurile standard per elev aprobate
anual prin legea bugetului,

 Documentele care stau la baza elaborării propunerii proiectului planului de școlarizare prin învățământul
profesional și tehnic- Planul Regional de Acțiune pentru Învățământ (PRAI) și Planul Local de Acțiune
pentru Învățământ (PLAI);
2. Criteriul economic
 S-au avut în vedere previziunile cuprinse în Planul Regional de Acțiune pentru dezvoltare
Învățământului Profesional și Tehnic (PRAI) și Planul Local de Acțiune pentru Învățământul Profesional
și Tehnic (PLAI), precum și faptul că, până în prezent, nu există clase paralele care au efective sub
limita minimă admisă,
 S-a urmărit acoperirea rațională a normelor didactice cu cadre calificate, utilizarea eficientă a bazei
materiale existente, precum și dezvoltarea acesteia cu un atelier tehnologic pentru calificarea
profesională Tehnician în hotelărie,
 Încadrarea în același număr de posturi/catedre didactice ca și în anul școlar 2020/2021;
3. Criteriul demografic
 În urma analizei evoluției demografice a populației școlare în interval de 0-17 ani, a densității acesteia, a
componenței etnice din bazinul demografic Timiș-Cerna se constată o stabilitate în ceea ce privește
numărul de elevi care se previzionează a se înscrie în anul școlar 2021/2022,
 Se urmărește cuprinderea populației școlare de 14-17 ani, asigurând astfel condiții de acces la educație
pentru acest segment de vârstă și evitarea părăsirii timpurii a școlii de către copiii care provin din familii
cu grad ridicat de sărăcie/monoparentale/cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate,
 S-a efectuat recensământul copiilor prin colaborare cu instituții din localitate, cabinete medicale,
serviciul Asistență socială, Biserica Ortodoxă, acțiuni online de informare în școlile gimnaziale din zona,
în vederea cuprinderii populației de vârstă preșcolară și de vârstă școlară într-o formă organizată de
învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal zi și seral, postliceal, programul A doua șansă, conform
opțiunilor exprimate;
4. Criteriul geografic
 Promovarea unor măsuri dinamice pentru acces la educație al tuturor elevilor care să permită acoperirea
echitabilă a zonei rurale Timiș-Cerna cu extinderea ofertei de formare profesională prin învățământ
postliceal, reducând diferențele existente față de mediul urban,
 Dezvoltarea calificării profesionale de nivel 5 prin învățământ postliceal-Asistent de gestiune în unităţi
de cazare şi alimentaţie, răspunzând astfel unei nevoi locale cu posibilitatea inserției pe piața muncii a
absolvenților de școală postliceală, cât mai aproape de domiciliu.
Proiectul Planului de școlarizare pentru anul școlar 2021/2022 a fost dezbătut în Consiliul Profesoral din 20
noiembrie 2020 pe baza unei analize a nivelurilor educaționale propuse, structurate la nivel liceal/postliceal pe
filiera Tehnologic, profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație și calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5,
în baza condițiilor didactico - materiale optime, având în vedere oportunitățile de inserție socio-profesionale și
aprobat în Consiliul de Administrație din 20 noiembrie 2020.
Calificările profesionale de nivel 4-Tehnician în hotelărie ( acreditare Ordin MEN nr. 4215/16.07.2013), ca
și cea de nivel 5-Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie prin învățământul postliceal (autorizată
prin OMECȘ nr. 5693/12.11.2015, acreditată prin Ordin MEC, nr. 4477/09.06.2020) sunt necesare acestei zone
a județului ținând cont de faptul că există solicitări din partea agenților economici care au activitate în zonă.
Școala dispune de bază materială corespunzătoare și cadre didactice calificate pentru a asigura o bună
desfășurare a procesului instructiv-educativ. Școala are o bună colaborare cu agenții economici de profil unde
elevii vor efectua pregătirea și instruirea practică și unde se pot angaja după terminarea cursurilor. În condițiile

în care populația școlară autohtonă pe segmentul de vârstă 0-14 ani este în scădere, vom pune accentul pe
învățământul liceal zi, seral, postliceal, în contextul în care se accentuează în societatea românească necesitatea
continuării pregătirii profesionale pe tot parcursul vieții și pentru a răspunde nevoilor și solicitărilor venite din
comunitatea locală și din zonă.
Ne-am confruntat în anul școlar 2020-2021 cu o scădere a efectivului de elevi, dar care se restabilește în
perioada 2021-2025 la nivelul ciclului gimnazial de la Școala Gimnazială Rusca Teregova.
Liceul beneficiază de resurse umane calificate: profesori titulari cu doctorat, cu gradul I, gradul al II-lea,
definitivat, metodişti, formatori, doctoranzi, cu master.
Liceul are în patrimoniu clădiri consolidate cu un ambient educațional plăcut, cu o dotare modernă, în
echipamente și mobilier.
Specializările solicitate pentru anul şcolar 2021 – 2022 au ca susţinere resursele materiale existente în
prezent în şcoală.
Liceul este un punct cheie în dezvoltarea zonei geografice, fapt dovedit prin rezultatele obţinute de elevi şi
profesori la concursuri, olimpiade, prin programele şi proiectele de parteneriat dezvoltate în şcoală şi în afara ei,
în spațiul național și european.
Învățământul modern din unitatea de învățământ are la bază predarea bazată pe metode digitale la
disciplinele Matematică, T.I.C. și alte discipline din planul cadru, încă din anul 2018, ca beneficiar al proiectului
Digitaliada, anticipând importanța utilizării resurselor digitale în procesul didactic, fapt care a accesibilizat
învățarea în mediul on-line, dezvoltarea personală a elevilor și rezultate mai bune la examene. În perioada de
suspendare a cursurilor, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova utilizează două platforme de lucru online cu
elevii: G Suite for Education și platformadigitaliada.ro. Pe platforma G Suite for Education sunt create conturi
pentru toți elevii, ele fiind generate din baza de date SIIIR, încă din luna septembrie 2020, de la începutul anului
școlar 2020/2021. Pentru a facilita procesul de predare pentru toate cadrele didactice, au fost organizate sesiuni
de formare pentru gestionarea platformelor de învățare. Aceleași activități au fost desfășurate cu elevii și o parte
din părinții din școală, încă din perioada în care lecțiile se desfășurau față în față.
Pentru elevii care au nevoie de echipamente IT și/sau internet, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” a scris și
depus în luna noiembrie 2020 proiectul ”Dotarea Liceului Tehnologic Sf. Dimitrie Teregova cu echipamente
mobile din domeniul tehnologiei informației, pentru desfășurarea procesului educational de tip Școala
ONLINE” în cadrul Programului Operațional Competitivitate oferit de MEC, pentru asigurarea dreptului la
învățătură elevilor care se află în imposibilitatea de a participa la învățământul on line în prezent.
Interesul pe care autoritatea locală îl manifestă față de unitatea noastră de învățământ și structurile arondate
se evidențiază prin cele 4 proiecte de reabilitare, modernizare și dotare a 4 clădiri în care își desfășoară procesul
de învățământ elevii noștri și care au intrat în faza de implementare.
Începând cu luna noiembrie 2020, LTSD Teregova a devenit beneficiar al proiectelor: ERASMUS+,
Acțiunea cheie 1-Formare profesională (VET), contract nr. 2020-1-RO01-KA 102-079229, ”Europractica,
acces deschis pe piața muncii” și ROSE, runda a 3 a ” Cu bacalaureatul promovat, ai un viitor asigurat”, prin
semnarea acordului de grant nr.931/11.11.2020. În acelați timp în școala noastră se află în al doilea an de
implementare un alt proiect ERASMUS+, Acțiunea cheie 1-”Școala-centru de prevenire a abandonului școlar”,
contract nr. 2019-RO01-KA101-062832/23.08.2019.
Toate aceste demersuri au fost efectuate în vederea asigurării unui act educativ de calitate care are în centrul
de interes dezvoltarea potențialului maxim al elevilor și formarea competențelor cheie prin care aceștia să
răspundă necesităților actuale și viitoare de pe piața muncii.

Mențiuni:
 Pentru anul școlar 2021/2022 nu am introdus în oferta educațională școlarizare de tip învățământ
profesional pentru clasa a IX-a, ca urmare a faptului că nu au existat solicitări din partea agenților
economici din zonă, consecință a contextului socio-economic în care ne aflăm în prezent.

