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Mesajul directorului

„
Scopul nostru este de a pregăti absolvenți pentru a răspunde cerințelor
de pe piața muncii. Este ceea ce ne motivează în activitatea zilnică ši ne
angajează responsabil în a construi o echipă performantă bazată pe
principii participative ši comunicare interpersonală. Planul de Acțiune al
Šcolii elaborat pentru perioada 2018-2023 conturează viziunea de
dezvoltare a Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” bazată pe
propunerile cadrelor didactice, ale elevilor ši ale partenerilor de practică
ce au oferit un sprijin real ši necesar în stabilirea obiectivelor de
performanță ale šcolii. În calitate de director al Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”, vă asigur de întreaga disponibilitate de a dezvolta
echipa ši sistemul educațional pe principii solide de management
participativ, comunicare personală, încredere ši devotament.”
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1.1. Contextul elaborării Planului de Acțiune al Școlii
Pentru o elaborare corectă atât din punct de vedere metodologic, cât ši din punct de vedere
legislativ, trebuie să se țină cont de toate reglementările în vigoare din domeniul educației ši din
domeniile conexe ale acestuia în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor oferite de şcoală.
În cadrul reglementărilor legislative de care šcoala trebuie să aibă în vedere pentru implementarea
cu succes a Planului de Acțiune al Šcolii se încadrează:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 35/2007 privind crešterea
siguranţei în unităţile de învăţământ cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
75/2005 privind asigurarea calității educației;
 Hotărârea de Guvern nr. 26/2017 privind
organizarea
şi
funcţionarea
Ministerului
Educaţiei Naţionale;
 Hotărârea nr. 1534/2008 privind aprobarea
Standardelor de referință ši a indicatorilor de
performanță pentru evaluarea ši asigurarea
calității în învățământul preuniversitar;
 Hotărârea de Guvern nr. 21/2007 privind
aprobarea Standardelor de autorizare de
funcționare provizorie a unităților de învățământ
preuniversitar, precum ši a Standardelor de
acreditare ši de evaluare periodică a unităților de
învățământ preuniversitar;
 Hotărârea nr. 22/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de evaluare instituțională în
vederea autorizării, acreditării ši evaluării
periodice a organizațiilor furnizoare de educație;

 Hotărârea de Guvern nr. 844/2002 privind
aprobarea
nomenclatoarelor
ocupațiilor,
meseriilor ši specializărilor pentru care se
asigură
pregătirea
profesională
prin
învățământul preuniversitar, precum ši durata de
šcolarizare cu modificările ulterioare;
 Ordinul M.E.N. nr. 3027/2018 pentru
modificarea ši completarea Regulamentuluicadru de organizare ši funcționare a unităților
de învățământ preuniversitar;
 Ordinul M.E.N. nr. 3.220/2018 privind
structura anului šcolar 2018-2019;
 Ordinul M.E.N. nr. 3554/2017 privind
aprobarea Metodologiei de organizare şi
funcţionare a învăţământului dual;
 Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 5079/2016 privind
aprobarea Regulamentului cadru de organizare
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
 Ordinul M.E.N.C.Š nr. 4121/2016 privind
aprobarea
standardelor
de
pregătire
profesională pentru calificări profesionale de
nivel 3 şi 4;
 Ordinul M.E.N.C.Ş. nr. 4456/2015 privind
aprobarea Cadrului general de organizare ši
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funcționare
a
structurilor
parteneriale
consultative pentru învățământul profesional
ši tehnic;
 Ordinul M.F.P. nr. 808/2015 privind
abrogarea Ordinului ministrului finanțelor
publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului
controlului
intern/managerial,
cuprinzând
standardele de control intern/managerial la
entitățile publice ši pentru dezvoltarea
sistemelor de control intern/managerial;
 Ordinul M.E.N. nr. 4434/2014 privind
aprobarea Metodologiei de organizare ši
desfăšurare a examenului de certificare a
calificării absolvenților învățământului liceal,
filiera tehnologică;
 Ordinul M.E.N. nr. 3547/2013 privind
aprobarea Metodologiei pentru monitorizarea
inserției socioprofesionale a absolvenților de
învățământ profesional ši tehnic la 6 luni,
respectiv la 12 luni de la absolvire;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3539/2012 privind
aprobarea contractului de pregătire practică a
elevilor din învățământul profesional ši tehnic;
 Ordinul
nr.
3638/27.03.2012
privind
Aprobarea standardelor de formare continuă a
persoanelor cu funcții manageriale;
 OMECTS nr. 3545/2012 privind Adoptarea
politicii
în
managementul
educațional
preuniversitar;
 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3646/2011 privind
aprobarea programelor šcolare pentru stagiile

de pregătire practică în vederea dobândirii unei
calificări profesionale de nivel 2;
 Ordinul nr. 4865/2011 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru stabilirea
obligației didactice de predare a personalului de
conducere din inspectoratele šcolare, unitățile de
învățământ, unitățile conexe, precum ši a
personalului de îndrumare ši control din
inspectoratele šcolare ši a personalului didactic
din casele corpului didactic;
 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind
Metodologia privind formarea continuă a
personalului din învățământul preuniversitar;
 Ordinul M.E.C.T.S nr. 3753/2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ.
 Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/2009 pentru
aprobarea Prevederilor metodologice privind
organizarea ši desfăšurarea activităților
specifice funcției de diriginte;
 Ordinul M.E.C.T. nr. 4931/2008 privind
aprobarea metodologiei privind transferul şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite
de elevii din învăţământul profesional şi tehnic
prin stagiile de pregătire practică;
 Planul Local de Acțiune pentru Învățământ
(PLAI);
 Planul Regional de Acțiune pentru
Învățământ (PRAI);
 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul
IV. Educație.
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1.2. Motivația, necesitatea și beneficiile elaborării Planului de Acțiune al Școlii
Importanța studiului
Pentru implementarea Planului de acțiune al Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, sunt
implicați managementul instituției, comunitatea cadrelor didactice, partenerii, precum ši alți factori
interesați. Prin intermediul Planului de Acțiune, se dorešte asigurarea dezvoltării unității de
învățământ ši crešterea calității actului educațional. Acest document constituie o modalitate de
protecție pentru viitorul comunității în care šcoala îši desfăšoară activitatea, acesta fiind realizat
pe termen scurt, mediu sau lung ši este instrumentul principal care ajută la luarea unor decizii
având la bază evaluări anterioare cu caracter justificativ.
Pentru a fi eficient, Planul de Acțiune al Școlii trebuie:
 Să creeze un echilibru între ceea ce
 Să ia în considerare problemele critice de
instituția este în stare să facă şi ceea ce
performanţă;
instituției i-ar plăcea să facă;
 Să ghideze procesul de luare a deciziilor la
 Să fie vizionar – să comunice un viitor dorit;
nivelul de jos – operaţional, tactic, individual;
 Să fie flexibil – să permită şi să se adapteze
 Să cuprindă o perioadă de timp suficientă
schimbărilor;
pentru a înlătura lacunele în performanţă.

Motivația studiului
Orientarea către rezultate ši dorința managementului unității de a dezvolta instituția astfel încât
aceasta să fie adaptată nevoilor actuale din punct de vedere administrativ ši curricular, reprezintă
motivația elaborării PAS-ului la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”. În condițiile în care
se doreşte orientarea către performanță, este necesar ca în elaborare, implicarea actorilor
interesați să fie una participativă ši directă.
Planul de Acțiune al Šcolii elaborat pentru Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti,
pentru perioada 2018 - 2023, este rezultatul obținut în urma analizei informaţiilor obiective primite
din surse oficiale (statisticile existente) ši ale informaţiilor subiective obţinute în urma studiilor
realizate la nivelul elevilor, al cadrelor didactice, dar ši al partenerilor.
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Componenta prioritară a planului o constituie implementarea reformei educaţionale, a
descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii educaţionale pe plan
european, astfel încât colectivele de cadre didactice să fie capabile să adapteze activităţile
specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care absolvenţii
trebuie să şi le însuşească.
Necesitatea studiului
Acest document este un instrument tehnic de utilitate publică, mai mulți actori fiind interesați de
existența, eficacitatea ši beneficitatea acestuia. Necesitatea elaborării Planului de Acțiune al Šcolii
poate fi utilizată în corespondență cu mediul căruia se adresează astfel:
 Pentru Comunitate și Societatea Civilă – PAS-ul este un document care oferă informaţii privind
dezvoltarea Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Pentru mediul de afaceri devine un instrument prin care investitorii pot realiza strategia de
dezvoltare la nivelul arealului geografic, apelând la resursele de care dispune Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”;
 Pentru Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” – acest document este un ghid de lucru
permanent, care conţine direcţiile pe care šcoala ar trebui să le urmeze;
 Pentru Inspectoratul Școlar Județean - PAS-ul este garanția care arată că dezvoltarea
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti se realizează pornind de la principiile
planificării participative, țintele strategice fiind corect formulate ši ancorate în timp, iar rezultatele
sunt predictibile atâta timp cât resursele umane ši financiare au fost corect alocate;
 Pentru factorii de decizie locali este parte a Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului,
latura administrativ–investițională fiind strâns legată de UAT-ul municipiului. De asemenea, este
un îndrumător cu acţiuni clare ce pot fi întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor strategice.

Plan de Acțiune al Școlii
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Planul de Acțiune al Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti dispune de toate
instrumentele necesare realizării obiectivelor propuse în perioada 2018-2023.
Beneficii corelate la nivel macro:
 Corelarea PAS-ului cu documentele de planificare strategică de la nivel local, judeţean, regional,
naţional ši european;
 Corelarea PAS-ului cu documente ši strategii de acreditare privind calitatea în învățământul
preuniversitar (strategia CEAC, standarde ARACIP);
 Corelarea PAS-ului cu strategiile implicate la nivel de Inspectorat Šcolar al Municipiului
Bucurešti (PLAI ši PRAI);
 Alinierea politicilor ši programelor educaționale locale cu politicile naţionale ši internaţionale,
inclusiv cu Strategia Europa 2020 privind educația.
Beneficii corelate la nivel micro:
 Planul de Acțiune al Šcolii oferă o viziune unitară multianuală atât pentru managementul šcolii,
cât ši pentru întreg colectivul de cadre didactice ši în acelaši timp oferă un orizont ši direcții clare
pentru activitatea šcolii, inclusiv prioritățile în alocarea resurselor;
 Pe parcursul elaborării PAS-ului s-au analizat aspectele importante ale šcolii, în special latura
administrativă, dar ši cea curriculară ši resursele umane;
 Managementul šcolii împreună cu echipa de cadre didactice fixează țintele strategice ale
dezvoltării, dar ši situația, condițiile ši resursele concrete ale instituției ši ale comunității pe care
aceasta o deservešte;
 În elaborarea PAS-ului se are în vedere mediul ši condițiile concrete în care funcționează šcoala,
astfel că oferă ši o viziune asupra tendințelor, deši are un caracter situațional. Un avantaj major
este acela că analiza SWOT, corelată cu auditul situației din cadrul instituției, poate stabili modul în
care sunt percepute aceste tendințe: ca oportunități sau ca amenințări;
 Amenințările pot deveni oportunități dacă la nivel managerial se iau deciziile potrivite. Prin
urmare, un beneficiu este acela că PAS-ul ajută la formularea deciziilor cu ajutorul datelor pe care
le oferă reprezentând un suport real;
 PAS-ul aduce îmbunătățiri la nivelul ofertei educaționale;
 Oferă metode ši tehnici noi pentru satisfacția beneficiarului principal: elevul;
 Asigură o comunicare eficientă intra ši extra šcoală, prin participarea tuturor la implementarea lui;
 Prin calitate ši complexitate creează un impact real la nivelul imaginii instituției.
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1.3. Planul de Acțiune al Școlii
Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) reprezintă planul de dezvoltare al unităţii de învățământ,
constituit pentru facilitarea corelării dintre oferta de educaţie şi formarea profesională şi
nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune, pentru o perioadă de 3-5 ani.
Planul de Acţiune al Şcolii evidențiază maniera în care fiecare unitate de învățământ:
 Va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale;
 Va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale;
 Va îmbunătăţi calitatea programelor de educaţie şi formare profesională oferite;
 Va îndeplini programul de reformă pentru ÎPT;
 Va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi;
 Va asigura utilizarea eficientă a resurselor;
 Va asigura formarea continuă a personalului şcolii;
 Va lucra în parteneriat cu alte instituții de învățământ, parteneri sociali şi organizaţii autorizate
în vederea furnizării unor servicii eficiente şi pentru dezvoltarea reţelelor locale.
Planul de Acțiune al Šcolii constituie referința majoră în
elaborarea şi fundamentarea deciziilor din cadrul Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti. Prin intermediul
acestuia se formulează viziunea, misiunea, obiectivele,
strategiile ši tehnicile adoptate ši definešte mediul în care
šcoala funcționează ši îši oferă serviciile comunității.

Rolul Planului de Acțiune al Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”, Bucurešti este de a asigura un cadru coerent de
prognoză în vederea organizării şi funcţionării eficiente a
instituției, prin elaborarea clară a obiectivelor strategice şi a
planului de implementare al acestora.
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La nivelul unităților de învățământ prezintă o importanță deosebită, deoarece atenția este
concentrată asupra finalităților educației, asigurând astfel coerența strategiei pe termen lung a
instituției šcolare ši concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum,
resurse materiale – financiare, resurse umane). Planul de Acțiune al Šcolii contribuie la crešterea
calității ÎPT inclusiv a ratei de inserție socio-profesională a absolvenților, astfel devenind un
instrument important pe care unitatea šcolară îl poate utiliza pentru adaptarea la mediul extern ši
optimizarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor propuse.
De asemenea, acesta ajută la înlăturarea punctelor slabe, a cauzelor generatoare ši a riscurilor
asociate, precum ši eliminarea amenințărilor sau atenuarea efectelor acestora. În urma
modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar aprobat prin Ordin al Ministerului Educaţiei Naţionale), Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj” a ales ca implementare a Planului de Acțiune al Šcolii, perioada de 5 ani.
Perioada aleasă pentru PAS, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în care se pot aplica strategiile alese,
pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi specifice şi, mai ales, poate fi realizată analiza
rezultatelor pe termen lung. De asemenea, perioada de 5 ani acoperă cel puţin o legislatură a
administraţiei publice locale, care susţine din punct de vedere financiar bugetul de venituri şi
cheltuieli al colegiului, implicit implementarea obiectivelor strategice.
Planul de Acțiune al Šcolii este elaborat ši fundamentat în strânsă concordanță cu mediul ši
condițiile în care îši desfăšoară activitatea, ținându-se cont de factorii care influențează eficiența
activității educaționale:
 Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalității;
 Competiția tot mai accentuată între šcoli;
 Schimbările educaționale ši manageriale generate de reformele educaționale;
 Politica managerială a šcolii ši a comunității locale.
Planul permite, de asemenea, manifestarea personalităţii instituţiei de învăţământ, precum şi
realizarea unei depline organizări, în concordanţă cu managementul financiar şi managementul
administrativ al şcolii.
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Planul de Acțiune al Šcolii constituie referinţa majoră în vederea elaborării şi fundamentării
deciziilor în cadrul colegiului tehnologic, după cum urmează:
 Formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora;
 Defineşte mediul în care funcţionează şcoala şi serviciile pe care le aduce comunităţii.
La modul general, prin întreaga activitate, se urmărešte:
 Să existe o deschidere a conducerii şcolii către colaborarea cu partenerii ši implicarea efectivă
în atragerea acestora în proiectarea activităţilor de cooperare şi colaborare;
 Promovarea unui stil managerial democratic;
 Crearea condiţiilor necesare pentru ca toţi membrii şcolii să aibă sentimentul apartenenţei la
această instituţie;
 Contribuția creativă ši motivarea în îndeplinirea scopurilor şi a obiectivelor;
 Toate cadrele didactice să se simtă apreciate în activitatea lor de membri ai echipei şcolii, astfel
încât acestea să se angajeze şi să contribuie la realizarea misiunii unității de învățământ ca
instituţie, în măsura abilităţilor fiecăruia;
 Colaborarea alături de comunitatea locală, într-o manieră care să sprijine înţelegerea reciprocă
a contribuţiei pe care aceasta o aduce la dezvoltarea elevilor;
 Utilizarea unei game variate de moduri de abordare, bine-gândite a procesului de predare –
învăţare astfel încât toţi elevii să fie implicaţi activ în actul educațional şi să atingă standardele
cele mai înalte de care sunt capabili.
Planul de Acțiune al Šcolii se înscrie într-un cadru mai larg de estimare a liniilor de dezvoltare, a
politicilor şi strategiilor de urmat în învăţământul românesc, care să conducă la adecvarea
procesului educaţional cu realitatea economico-socială şi culturală, la creşterea calităţii serviciilor
educative pentru racordarea la modelele şi practicile europene.
În elaborarea PAS se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de Acțiune al Šcolii anterior, dar şi
de rezultatele exprimate în Rapoartele de activitate ale anilor şcolari anteriori. De asemenea, se iau
în considerare Programele manageriale ale Directorului şi planurile operaţionale anuale anterioare.
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1.4. Metodologia elaborării, participanți și beneficiari
Elaborarea Planului de Acțiune al Šcolii
pornešte de la analiza mediului existent ši se
bazează pe metodele clasice de planificare,
astfel ajungând la portofoliul de acțiuni
necesare pentru dezvoltarea instituției. Prin
urmare, metodologia de elaborare face parte
din metodologia clasică de planificare
strategică.
Planificarea strategică este proiectată ca un
demers participativ bazat pe acţiunea
colectivă a partenerilor economici şi sociali
multipli (numiţi în continuare parteneri
sociali),
care
reprezintă
interesele
angajatorilor,
asociaţiilor
profesionale,
angajaţilor/
sindicatelor,
administraţiei
publice, ale organizaţiilor guvernamentale
relevante, precum şi ale altor organizaţii ale
societăţii civile. În acest fel este urmărită
asumarea deciziilor şi respectarea interesului
comun al tuturor celor implicaţi. Pe parcursul
elaborării PAS-ului se va urmări o
metodologie orientată spre rezultate, la
fiecare etapă fiind stabilite rezultate care vor
fi obţinute în cadrul procesului. Această
abordare va furniza informaţii despre
contextul
planificării
în
dezvoltarea
instituţională din România cu toate că se
beneficiază ši de metodele de lucru
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cunoscute în alte ţări. În vederea asigurării
unei relații de cooperare reale ši o abordare
partenerială în procesul de planificare
strategică, se va promova lucrul în echipă între
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”,
Bucurešti ši toți actorii locali relevanți.
Este necesar ca metodologia utilizată să
ajute atât la aprofundarea aspectelor tehnice
ale analizei ši elaborării Planului de Acțiune al
Šcolii, cât şi la un transfer al experienţei
practice corelate cu un asemenea proces.
Planului de Acțiune al Școlii, are la bază
următoarele principii generale:
Principiul dezvoltării instituționale durabile –
presupune asigurarea unor oportunităţi în
favoarea populaţiei, în vederea ridicării
standardului educațional ši de viaţă al
acesteia; diversificarea şi promovarea
oportunităţilor ocupaţionale, în scopul
diminuării
şomajului;
creşterea
competitivităţii
Colegiului
Tehnologic
„Viaceslav
Harnaj”,
Bucurešti,
pentru
maximizarea aportului lui la accentuarea
progresului economic şi social.
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Principiul participării și transparenței – la procesul de planificare instituțională contribuie
organizaţiile non-guvernamentale, sectorul privat, autoritățile locale ši instituţiile internaţionale. De
asemenea, se cere ši implicarea societății civile în dezvoltarea educației, aceasta fiind informată
cu privire la politicile instituționale.
Principiul continuității și coordonării – actualizarea politicilor educaționale curente ši coordonarea
cu alte inițiative, de genul Strategiei de Dezvoltare Locală din comunitatea unde colegiul îši
desfăšoară activitatea este asigurată prin procesul de planificare instituțională.
Principiul responsabilității – în elaborarea PAS-ului este utilizată planificarea instituțională, un
proces orientat spre obținerea de rezultate. Răspunderea există la toate nivelurile manageriale.
Principiul cooperării și coerenței – Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti, pentru
care este elaborat PAS-ul trebuie să fie dispus să coopereze cu alte instituții publice ši cu alte
organizații ale societății civile interesate sau afectate de politica educațională la nivel local. În
acest fel este asigurată o concepţie coerentă asupra obiectivelor ce urmează a fi îndeplinite ši a
măsurilor ce urmează a fi luate.
Un proces de planificare strategică eficient trebuie să fie:
a) Cuprinzător – prin participarea tuturor grupurilor care prezintă interes;
b) Interactiv – situaţia prezentă să fie confruntată cu situaţia potenţială;
c) Integrator – să lege în concepţie şi acţiune toate nivelele;
d) Repetabil – prin admiterea faptului că sistemele şi mediul în care acestea se manifestă sunt în
continuă schimbare.
Etape metodologice
Actorii locali relevanți trebuie să implice cât mai multe grupuri de parteneri, în aşa fel încât să
poată reprezenta cât mai bine posibil interesul colegiului tehnologic. Astfel, este necesară
identificarea actorilor locali relevanți care vor fi implicaţi în procesul de elaborare al PAS-ului. Pe
lângă reprezentanţii managementului šcolii, în elaborarea PAS-ului trebuie să fie implicaţi ši
reprezentanţi ai partenerilor ši chiar ai cetăţenilor localității în care instituția îši desfăšoară
activitatea.
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Deši în cele mai multe cazuri opinia elevilor nu este luată în considerată, trebuie avut în vedere
faptul că aceštia sunt beneficiarii activității de formare ši din acest motiv opinia lor
este importantă. PAS-ul trebuie să contribuie ši la rezolvarea problemei dezvoltării locale ši
educaționale prin parteneriat, dar ši participarea autentică a tuturor actorilor locali cărora li
se adresează.
Realizarea analizei preliminare
Următorul pas în elaborarea planului de acțiune este etapa de analiză/ audit după ce au fost
stabilite fundamentele. În această etapă de analiză sunt implementate obiectivele, iar pentru
atingerea acestora sunt luate în calcul mai multe alternative.
Cu scopul implementării cât mai corecte a PAS-ului se va face apel la 5 surse de informații
relevante (trei studii de opinie realizate în cadrul instituției pe 3 categorii de beneficiari: elevi, părinți
ši personal angajat – personal didactic, didactic auxiliar, personal administrativ – ši 2 surse de
documentare: date ale Institutului Național de Statistică ši date din solicitările de informații de la
nivelul colegiului tehnologic).
Informațiile privind cele trei studii de opinie, necesare fundamentării realiste ši corecte a Planului
de Acțiune al Šcolii, vor fi obținute utilizând metoda chestionarului.
Metoda aleasă prezintă următoarele avantaje:
a) Asigură contactul direct cu respondenții, ceea ce creează cadrul propice discuțiilor degajate ši
sincere;
b) Asigură confidențialitatea răspunsurilor, deoarece nu se cunoašte identitatea respondentului;
c) Asigură o bună prelucrare a datelor ši mărešte viteza de lucru prin faptul că acestea sunt
introduse direct într-o bază de date, ce permite realizarea de verificări încrucišate ši multiple.
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Chestionarul este un instrument de cercetare prin care se pot analiza păreri, opinii, atitudini ale
indivizilor din societate cu privire la o anumită temă de interes. Pentru realizarea studiilor de opinie,
chestionarul a fost aplicat elevilor, părinților, personalului didactic, didactic auxiliar ši administrativ.
În urma celor 3 studii de opinie se vor realiza
3 rapoarte de cercetare diferite pentru
prezentarea datelor, respectiv:
 Raport de cercetare privind opinia elevilor;
 Raport de cercetare privind opinia
părinților;
 Raport de cercetare privind opinia
personalului angajat.
Analizarea punctelor tari ši slabe ale
resurselor interne ale organizației, precum ši a oportunităților ši amenințărilor oferite de forțele
competiționale din mediul preuniversitar devine astfel necesară. Analiza preliminară are ca
misiune principală structurarea mediului în care se plasează instituția şi identificarea capacităţilor
reale deţinute de aceasta.

Misiune și viziune strategică
 Misiunea unității šcolare arată motivul existenței colegiului.
 Viziunea unității šcolare arată direcția viitoare a dezvoltării/ evoluției.
O etapă importantă, în momentul în care este inițiat un proces de elaborare al planului de acțiune,
este comunicarea ši analizarea misiunii actuale. Această analiză se realizează cu ajutorul unor
întrebări:
 Misiunea unității de învățământ este clară ši țintešte realitatea?
 Misiunea unității de învățământ se regăsešte ši la o altă organizație?
 Există întrebări specifice sau modificări care țintesc respectiva misiune?
 Credeți că este important să schimbați misiunea unității de învățământ pentru a o face mai
adaptabilă la contextul în care este integrată?
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Scop și strategii
Obiectivele ši viziunea de dezvoltare sunt întotdeauna corelate între ele. Obiectivele
organizaționale fac referire la continuarea firească a misiunii organizației, un fundament important
al realizării strategiei fiind enunțarea de obiective în acord cu misiunea.
Scopurile strategice sunt afirmații cu privire la modul în care colegiul se va dezvolta în următorii ani
de implementare a strategiei, fiind construite pe impactul obținut. De asemenea, aceste scopuri
sunt calitative.
Se construiesc strategii pentru fiecare obiectiv stabilit, strategii ce conțin rezultatul analizei interne
realizate la nivelul organizației ši al analizei externe a mediului care influențează šcoala.
Strategia va avea un impact benefic dacă îndeplinešte următoarele condiții:
 Cumulează ši are în vedere informația provenită din analiza realizată;
 Are în vedere oportunitățile oferite de context;
 Reprezintă o defensivă împotriva riscurilor externe;
 Arată competențele ši punctele tari ale organizației vizate;
 Aduce soluții pentru problemele organizaționale;
 Pune bazele pentru un avantaj comparativ al organizației;
 Apără avantajele comparative ale organizației.
După încheierea primelor două etape importante ale procesului de planificare strategică, urmează
etapa de luare a deciziilor strategice.
În cazul în care este necesară o schimbare a strategiei pentru rezolvarea discrepanței dintre
performanțele planificate ši cele realizate, sunt importante identificarea, evaluarea ši selectarea de
alternative de abordări strategice (opțiuni strategice).
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Organizațiile de dimensiuni medii, cum sunt šcolile, dezvoltă de obicei strategii la trei nivele:
 Managerial;
 Curricular;
 Funcțional.
După stabilirea alternativei pentru fiecare nivel, aceasta trebuie ulterior implementată. Rezultatele
strategiei alese trebuie să fie evaluate, modificate ši controlate.
Strategia implementată la nivel managerial explorează de obicei modurile în care šcoala îši poate
defini o strategie de portofoliu favorabilă. Aceasta include decizii cu privire la tipurile de activități în
care instituția ar trebui să se implice ši cu fluxul de resurse financiare ši non-financiare. Aceste
decizii au o misiune unică, o linie de dezvoltare curriculară ši se adresează unor niše distincte.
Managementul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” ši corpul didactic al acesteia trebuie să
definească o direcție strategică generală ši să îmbine un portofoliu de unități strategice
de dezvoltare.

Standarde de lucru
A fost aleasă ši validată cea mai bună metodologie de proiect dedicată planificării strategice
pentru realizarea PAS-ului. Astfel, s-a trecut la adaptarea metodologiei de proiect SIX SIGMA.
Prin utilizarea tehnicii DMAIC – Defineşte, Măsoară, Analizează, Îmbunătăţeşte, ţine sub Control se urmăreşte îmbunătăţirea serviciilor sau proceselor existente în Planul de Acțiune al Šcolii.
Standardele de lucru folosite sunt rafinate ši se pune foarte mare accent pe standardele ši
descriptorii utilizați în evaluarea ARACIP, pe modul de organizare a procesului de consultare în
vederea elaborării Planului de Acțiune al Šcolii ši pe organizarea activităţilor de monitorizare,
evaluare şi actualizare a PAS, actualizarea anuală a planurilor operaționale ši a planurilor
manageriale.
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Proces elaborare PAS
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Actorii (stakeholderii) sunt reprezentați de
persoanele sau grupurile de persoane sau
organizaţiile care au un interes în legătura cu
activitatea şcolii. Aceştia nu se limitează
numai la celelalte şcoli, pot cuprinde, de
asemenea, furnizori privaţi de formare
profesională, autorităţi locale, organizaţii
non-guvernamentale, alte agenţii publice
dintr-un anumit sector, agenţi economici
locali, elevi etc.

Participanți și beneficiari
Planul de Acțiune al Šcolii reprezintă voința
comună
a
personalului
didactic,
a
personalului didactic auxiliar, a personalului
administrativ, a comunității (colaboratori ši
reprezentanți ai primăriei) ši a elevilor, iar
elaborarea lui pornešte de la punctele tari ši
slabe ale activității educaționale, avându-se în
vedere următoarele aspecte:
 Elaborarea ši punerea în practică a unei
oferte educaționale care să permită
pregătirea unitară ši coerentă a elevilor;

Ansamblul acestora are o anumită influenţă
asupra poziţiei şi rolului strategic actual şi a
celui pe care instituția de învățământ doreşte
să-l atingă pe termen mediu ši lung.

 Crearea unui mediu de lucru adecvat
cerințelor unei educații moderne;
 Stabilirea de parteneriate ši schimburi
culturale
ši
derularea
de
programe
extracurriculare în vederea dobândirii de
competențe necesare integrării pe piața muncii;

Actorii care participă în cadrul planului pot fi
promotori şi suporteri activi ai Planului de
Acţiune al Šcolii. Există totuši posibilitatea ca
aceštia să fie împotriva acestuia chiar dacă nu
într-un mod vizibil, iar atitudinea lor variază pe
măsură ce implementarea planului evoluează.

 Profesionalizarea actului managerial;
 Asigurarea unei baze materiale bune
pentru desfăšurarea procesului educațional ši
gestionarea eficientă a acesteia.

Importanța identificării grupurilor de interes,
încă din faza de iniţiere a planului de acţiune
al şcolii, dar şi o analizare ši anticipare a
reacţiilor acestora faţă de plan ajută la
eliminarea unor posibile conflicte apărute în
implementarea Planului de Acțiune al Šcolii.

Pentru analiza poziţiei strategice a unităţii de
învăţământ aflarea tuturor actorilor interesaţi
este foarte importantă.
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Acțiunile demarate în acest sens vor face planul şcolii mai rezistent față de obstacolele
neašteptate, iar echipa de implementare a planului poate să depisteze mai uşor care sunt aliaţii ei
potenţiali şi coaliţiile în care poate să intre, poate înţelege mai bine şi anticipa poziţiile diferitelor
părţi implicate în proiect.
Pentru determinarea raporturilor cu actorii care au un anumit interes în legătură cu şcoala şi cu
activităţile acesteia trebuie avute în vedere următoarele aspecte:







Aflarea tuturor factorilor interesaţi care sunt cu adevărat importanţi pentru şcoală;
Analizarea naturii relaţiilor factorului interesat şi a influenţei acestora;
Determinarea nevoilor/ intereselor specifice ale acestora în raporturile cu şcoala;
Determinarea priorităţilor în procesul de stabilire a relaţiilor cu factorii interesaţi;
Evaluarea modificărilor dorite în privinţa relaţiilor actuale cu factorii interesaţi;
Crearea unor strategii în vederea obţinerii rezultatelor dorite.

25

Diagnoza


Privire de ansamblu asupra comunității



Diagnoza mediului extern - Analiza PESTEL



Calitatea procesului educațional



Analiza SWOT

Diagnoza


Privire de ansamblu asupra comunității



Diagnoza mediului extern - Analiza PESTEL



Calitatea procesului educațional



Analiza SWOT

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

2.1. Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”, București – unitate de
prestigiu la nivel regional
Bucureștiul este un oraş multicultural, la nivelul
acestuia activând numeroase Centre Culturale
străine alături de Comunitatea evreiască,
Comunitatea germană, Comunitatea armeană,
Comunitatea greacă, Comunitatea țigănească,
Comunitatea bulgară, Comunitatea poloneză,
Comunitatea
albaneză
și
Comunitatea
musulmană.

Dimensiunea socio-economică
Privire de ansamblu asupra municipiului
București
Municipiul București este capitala României și
de asemenea, cel mai important centru de
comerț și industrial de pe teritoriul țării. Are o
suprafață de 228 kmp (0,8% din teritoriul
României) și este situat în Câmpia Română
fiind străbătută de două râuri Dâmbovița și
Colentina.

Municipiul
București
cuprinde
case
memoriale, centre culturale, teatre, opera,
filarmonica, muzee, monumente, biblioteci,
mass media, toate conturând o activitate de
nivel internațional. Prin latura sa profund
culturală, orașul București îşi recunoaște
trecutul impresionant și își caută o direcție
avantajoasă de dezvoltare.

Conform Recensământului Populației și al
Locuințelor 2011, la nivelul Municipiului
București se înregistra un număr de 1.883.425
locuitori.
În ceea ce privește istoricul municipiului, prima
atestare documentară a acestuia datează din
secolul al XV-lea într-un act de donație a
domnitorului Vlad Țepeș.

Cele mai importante instituții culturale care se
regăsesc la nivelul municipiului sunt:
 Ateneul Român;

În anul 1862 devine capitala Principatelor
Unite. De atunci a suferit schimbări continue,
devenind centrul scenei artistice, culturale și
mass-media românești. Arhitectura elegantă și
atmosfera sa urbană i-au adus, în perioada
1884-1914, supranumele de „Micul Paris”.

 Institutul Goethe;
 Biblioteca Națională a României;
 Biblioteca Academiei;
 Biblioteca Universitară Carol I.
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 un procent de 4,9% revine categoriei de
vârstă 5 – 9ani;
 un procent de 3,9% revine categoriei de
vârstă 10 – 14 ani;
 un procent de 3,3% revine categoriei de
vârstă 15 – 19 ani;
 un procent de 3,9% revine categoriei de
vârstă 20 – 24 ani;
 un procent de 8,8% revine categoriei de
vârstă 25 – 29 ani;
 un procent de 9,4% revine categoriei de
vârstă 30 – 34 ani;
 un procent de 9,7% revine categoriei de
vârstă 35 – 39 ani;
 un procent de 8% revine categoriei de vârstă
40 – 44 ani;
 un procent de 8,8% revine categoriei de
vârstă 45 – 49 ani;
 un procent de 4,7% revine categoriei de
vârstă 50 – 54 ani;
 un procent de 6,2% revine categoriei de
vârstă 55 – 59 ani;
 un procent de 7,2% revine categoriei de
vârstă 60 – 64 ani;
 un procent de 5,5% revine categoriei de
vârstă 65 – 69 ani.
 un procent de 3,3% revine categoriei de
vârstă 70 – 74 ani.
 un procent de 3% revine categoriei de vârstă
75 – 79 ani.
 un procent de 4,3% revine categoriei de
vârstă 80 ani și peste.

Structura pe grupe de vârstă a populației
din Municipiul București
Regiunea București-Ilfov se caracterizează
printr-o pondere ridicată (de 9,8%) a populației
din grupa de vârstă 35-39 ani, spre deosebire
de municipiul București, unde ponderea
persoanelor care se încadrează în aceeași
categorie de vârstă este de 9,7%.
În ceea ce privește ponderea copiilor (0-14
ani), la nivelul municipiului București se
înregistrează o pondere de 13,9%, mai scăzută
decât cea înregistrată în Regiunea BucureștiIlfov, de 14,5%.
Atât în municipiul București, cât și la nivelul
întregii regiuni cele mai mici ponderi sunt
înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de
85 ani și peste.
Din punct de vedere a structurării populației pe
sexe, persoanele de gen feminin dețin o
pondere majoritară atât la nivelul municipiului
București cât și în Regiunea București-Ilfov.
Potrivit datelor înregistrate de Institutul
Național de Statistică, numărul persoanelor de
gen masculin îl depășește pe cel al
persoanelor de gen masculin până la vârsta de
19 ani. Distribuția persoanelor pe grupe de
vârstă, la nivelul municipiului București, se
prezintă astfel:
 un procent de 5,1% revine categoriei de
vârstă 0 – 4 ani;
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Piramida vârstelor din Municipiul București
- anul 2017 85 ani și peste
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Evoluția populației municipiului București
Potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică, pe întreaga perioadă analizată
(2012-2017) numărul bărbaților din Municipiul București a fost inferior numărului femeilor. Aceeași
situație poate fi observată și în Regiunea București-Ilfov unde numărul bărbaților este depășit de
cel al femeilor cu 140.843 femei.
Raportat la anul 2012, populația Municipiului București a scăzut cu 3,2% în anul 2017. În ceea ce
privește femeile, numărul acestora a scăzut cu 3,4%, în timp ce numărul bărbaților din municipiu a
scăzut cu 3% în anul 2017, raportat la anul 2012. La nivelul Regiunii București-Ilfov, numărul total
de persoane a crescut cu doar 0,4%, de la 2.279.145 în anul 2012, la 2.287.347 în anul 2017

Evoluția populației din Municipiul București
Anul
Bărbați
Femei
Total

2012
873.991
1.012.875
1.886.866

2013
870.434
1.004.955
1.875.389

2014
867.432
998.131
1.865.563

2015
860.827
992.811
1.853.638

2016
856.053
988.259
1.844.312

2017
847.906
978.924
1.826.830

Evoluția populației din municipiul București și
Regiunea București-Ilfov
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2300000

2.279.145
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2.288.538
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Densitatea populației
Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitatea de suprafață, măsurându-se în
general în persoane pe kilometru pătrat și se obține prin împărțirea numărului de locuitori la
suprafață în kilometri pătrați. La nivelul anului 2017, municipiul București era caracterizat de o
valoare a densității mai scăzută decât valoarea densității de la nivel regional și mai ridicată decât
la nivel național. În Regiunea București-Ilfov, densitatea populației avea valoarea de 1.255
persoane/ kmp, la nivelul anului 2017. Valori mai reduse ale densității populației, de 82
persoane/kmp s-au înregistrat la nivelul României.

Densitatea populației la nivelul anului 2017
Populație

Suprafață (kmp)

România

19.644.350

238.390,71

Densitate
persoane/kmp
82

Regiunea București-Ilfov

2.287.347

182115

1.255

Municipiul București

1.826.830

237,87 kmp

7.680

Structura populației după religie
Conform
Recensământului
Populației
și
Locuințelor 2011, 84,3% din totalul locuitorilor
municipiului București s-au declarat ortodocși,
următoarea pondere, de 1,2% fiind deținută de
persoanele declarate romano-catolice.
Pe locul trei, la nivelul municipiului București, se
clasează religia musulmană, cu o pondere
înregistrată de 0,5%.

84,3%
Populație ortodoxă

Sursa datelor: INS, prelucrări proprii

32

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023
În anul 2016, numărul născuților vii din
municipiul București a crescut cu 1,9% față
de anul 2011 și cu 1,1% față de anul 2015. Nu
există date înregistrate pentru anul 2017 în
ceea ce privește numărul născuților vii.

Evoluția sporului natural
În urma analizelor realizate asupra datele
furnizate de INS, la nivelul anului 2016, în
municipiul București s-au născut 19.460
persoane și au decedat 22.142, înregistrânduse un spor natural negativ.

Anul 2013 a înregistrat cea mai ridicată
valoare a numărului de născuți vii, de 20.201
persoane. În ceea ce privește persoanele
decedate de la nivelul municipiului, se poate
observa că cel mai ridicat număr de persoane
decedate, 22.245 persoane, corespunde
anului 2015.

Se poate observa că, la nivelul municipiului,
pe parcursul celor 6 ani analizați (2011-2016)
în nici unul dintre ani nu s-a înregistrat un
spor natural pozitiv.

Evoluția sporului natural
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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În ceea ce privešte evoluția divorțialității, pe
parcursul celor 6 ani analizați, se constată o
scădere a numărului de divorțuri în perioada
2011-2014 urmând ca în următorul an, 2015
numărul acestora să crească. În anul 2011
este înregistrat cel mai ridicat număr de
divorțuri, 3.949 divorțuri, acesta urmând să se
reducă până în anul 2016 cu 28,4%.

Evoluția nupțialității ši divorțialității
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național
de Statistică, la nivelul municipiului Bucurešti
evoluția nupțialității este una ascendentă
începând cu anul 2012. În acest an s-a
înregistrat un număr de 11.479 căsătorii, cel
mai scăzut număr din perioadă 2011-2016,
urmând ca numărul căsătoriilor să crească
ajungând la 17.165 căsătorii în anul 2016,
astfel consemnându-se o creštere de
aproximativ 50%.

La nivelul regiunii de dezvoltare Bucurešti-Ilfov,
atât numărul de căsătorii cât ši numărul de
divorțuri urmează acelaši trend înregistrat la
nivelul municipiului.

Evoluția nupțialității ši divorțialității
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Indicatori socio-demografici
Rata de divorțialitate
Rata de natalitate

10,6‰

Potrivit datelor oficiale,
rata divorțialității la nivelul
municipiului în anul 2016 a
fost de 1,7‰. Este de
remarcat faptul că aceeaši
valoare este înregistrată ši
la nivelul regiunii.

La nivelul anului 2016,
la nivelul municipiului
Bucurešti, rata natalității
era de 10,6‰10,6‰
, mai
scăzută
decât
rata
natalității
la
nivelul
regiunii, de 10,7‰.

1,7‰

Raportul de dependență demografică
Rata de mortalității

12‰

Valoarea raportului de
dependență demografică
de la nivelul municipiului
Bucurešti a fost de 41,3%,
adică erau aproximativ 41
de persoane în vârsta de
dependență (0-14 ani ši
peste 65 ani) la fiecare 100
de persoane în vârstă de
muncă (15-64 ani).

În ceea ce privešte rata
mortalității în municipiul
Bucurešti, în anul 2016,
aceasta a fost de 12‰,
spre deosebire de rata
înregistrată de Regiunea
Bucurešti-Ilfov de 11,4‰.

Raportul de masculinitate

Rata de nupțialitate

9,3‰

41

La nivelul anului 2016, în
municipiul Bucurešti, s-a
înregistrat o rată a
nupțialității de 9,3‰, cu
0,5‰ mai mult decât s-a
înregistrat în anul anterior.

Valoarea raportului de
masculinitate la nivelul
municipiului Bucurešti în
anul 2016 arată că la 100
de femei revin 87 de
bărbați.
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Evoluția plecărilor și stabilirilor cu domiciliul (inclusiv migrația externă)
În municipiul București plecările cu domiciliul au înregistrat un trend ascendent din anul 2011 până
în anul 2013. În următorii doi ani plecările cu domiciliul înregistrează o scădere abruptă, numărul
acestora fiind cel mai scăzut din perioada analizată (51.074 plecări). Cea mai ridicată valoare
marchează anul 2013, cu o valoare de 62.198 a plecărilor cu domiciliul (inclusiv migrați externă).
În ceea ce privește numărul stabilirilor cu domiciliul, acesta este mai scăzut decât cel al plecărilor,
pe întreaga perioadă analizată. Numărul stabilirilor a crescut în anul 2016 raportat la anul 2015 cu
7,1% și cu 0,3% față de anul 2011. Cea mai scăzută valoare este înregistrată în anul 2015 când s-au
înregistrat 49.463 stabiliri cu domiciliul (inclusiv migrația externă).
Evoluția plecărilor și stabilirilor cu domiciliul
(inclusiv migrația externă)
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Evoluția plecărilor și stabilirilor cu reședința
Potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică, în perioada 2011 - 2016 numărul
stabilirilor de reședință din municipiul București depășește numărul plecărilor cu domiciliul.
Trendul înregistrat de stabilirile de reședință este unul oscilant, cea mai mică valoare
înregistrându-se în anul 2012 (25.152 stabiliri de domiciliu), iar cele mai multe stabiliri de domiciliu
înregistrându-se în anul 2013 (35.443 stabiliri de domiciliu).
Numărul stabilirilor de domiciliu din anul 2016 a crescut cu 8,3% raportat la anul 2015. În ceea ce
privește numărul plecărilor cu domiciliul, în perioada analizată, acestea urmează o evoluție
ascendentă excepție făcând anul 2013 când s-a observat o creștere bruscă a numărului de plecări.
Plecările cu reședința au crescut în anul 2016 raportat la anul 2011 cu 75,8% și cu 37,9% față de
anul anterior (2015).

Evoluția plecărilor și stabilirilor cu resedința
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Sursa datelor: INS, prelucrări proprii
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Numărul de șomeri
Potrivit datelor înregistrate de Institutul Național de Statistică, la nivelul municipiului București, în
perioada 2011-2015 numărul șomerilor a urmat un trend oscilant. Se poate observa o scădere
bruscă a numărului de șomeri la începutul anului 2011, de la 24.775 șomeri în februarie 2011 la
21.612 șomeri în luna aprilie. La sfârșitul anului 2017, în luna decembrie, la nivelul municipiului, a
fost înregistrat un număr de 18.275 șomeri cu 1,7% mai scăzut decât la începutul anului 2017 în
luna ianuarie. În luna decembrie 2017 s-a înregistrat cea mai scăzută valoare a numărului de
șomeri din întreaga perioada analizată, cea mai ridicată valoare fiind cea înregistrată în luna
ianuarie 2011.

Evoluția ratei șomajului
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ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 În ultimii 4 ani analizați, numărul căsătoriilor
urmează un trend ascendent, înregistrându-se
o creștere de 43,1%, în timp ce numărul
divorțurilor este în scădere.

 Potrivit datelor furnizate de INS, populația
municipiului București urmează un trend
descendent, numărul de persoane fiind tot mai
scăzut cu fiecare an;

 Numărul stabilirilor cu domiciliul a crescut  Numărul deceselor din municipiu este mult
în anul 2016 raportat la anul 2015 cu 7,1%.
mai ridicat decât cel al născuților vii,
înregistrându-se astfel un spor natural negativ.
 Numărul șomerilor de la nivelul municipiului
București este într-o continuă scădere din anul  Valoarea
ridicată
a
raportului
de
2014. Cea mai scăzută valoare înregistrându- dependență de 41,3% adică aproximativ 41 de
se în luna decembrie 2017.
persoane în vârstă de dependență (0-14 ani și
peste 65 ani) la fiecare 100 de persoane în
vârstă de muncă (15-64 ani).
 Valoarea raportului de masculinitate arată
că la nivelul municipiului la 100 de femei revin
87 bărbați.
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ANALIZA CADRULUI DEMOGRAFIC
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Elaborarea de politici de sănătate publică  Ritmul de scădere a populației crește de la
mai eficiente care vizează scăderea ratelor de an la an, iar generațiile tinere sunt din ce în ce
mortalitate generală și infantilă;
mai puțin numeroase, comparativ cu cele
adulte și vârstnice;
 Preocuparea permanentă a Autorităților
Publice Locale cu privire la rezolvarea  Promovarea agresivă la nivel național a
problemelor cu care se confruntă populația;
metodelor contraceptive;
 Promovarea de către Administrația Publică
Locală a unui program de informare cu privire
la depopulare și luarea de măsuri concrete în
acest sens (de exemplu, premierea familiei la
nașterea unui copil);

 Menținerea ratelor actuale de fertilitate (1,3
copii la o femeie) va conduce la un derapaj
demografic în anii 2025-2030;

 Redresarea natalității nu mai poate
împiedica scăderea şi îmbătrânirea populației
 Menținerea tendinței de creștere a speranței active până în anul 2025;
de viață la naștere la nivel național;
 Tendința de îmbătrânire mai accentuată a
 Promovarea unor politici pronataliste la populației din cauza migrării forței de muncă
nivel național prin implementarea unor tinere în străinătate.
programe sociale țintite către familie și copil;
 Implicarea medicilor și a asistenților sociali
în activități de conștientizare cu privire la
necesitatea întineririi populației;
 Existența planurilor operaționale anuale și a
planurilor de management.

40

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

2.2. Diagnoza mediului extern
Pentru o bună conducere a unei instituţii, pentru atingerea obiectivelor sale, este necesară
înțelegerea relațiilor sale cu mediul înconjurător, precum și a obligațiilor și responsabilităților pe
care conducerea trebuie să și le asume, în virtutea acestui rol și acestor relații.
Analiza macro-mediului unei instituții include factori politici, economici, sociali, tehnologici,
ecologici și legislativi și este menționată ca analiză PESTEL. Inovațiile tehnologice, invenţiile în
domeniul industrial, precum şi necesitatea de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la
eficientizarea procesului instructiv – educativ şi la asigurarea finalităţilor educaţionale.
Analiza PESTEL examinează mediul extern de afaceri și este un instrument strategic adecvat
pentru înțelegerea „imaginii de ansamblu”, a mediului în care funcţionează instituția de învățământ,
fapt care permite să se profite de oportunități și să se minimizeze amenințările pe care le
întâmpină activitățile sale.
Atunci când planificarea strategică se face corect, acesta oferă o bază solidă pentru dezvoltarea
viitoare. Analiza PESTEL permite instituției să adopte o perspectivă pe termen lung, și să clarifice
oportunitățile strategice și amenințările cu care se confruntă.
Programul de guvernare în educație reflectă şi în acelaşi timp armonizează o serie de principii ce
fundamentează guvernarea europeană:
 Prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea fiscal-bugetară;
 Respectarea dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi protecţie
împotriva nedreptăţii şi discriminării;
 Combaterea sărăciei prin crearea locurilor de muncă şi şanse egale pentru cei din mediul rural;
 Principiul flexicurităţii ce asigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active de ocupare
şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile;
 Principiul reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din uniunea europeană,
inclusiv prin preluarea soluțiilor europene;
 Principiul protejării şi încurajării familiei ce înseamnă acces la locuinţe decente, la educaţie şi
sănătate de calitate, la infrastructuri şi comunicaţii moderne, la mediu sănătos, la timp liber.
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Factori politici
Au în vedere stabilitatea politică, politica externă a ţării, politica
economică şi socială, relaţiile dintre guvern şi instituţie, influenţa
partidelor politice.

Factori economici
Au în vedere variabile economice cheie (taxe, tarife, curs valutar,
rata dobânzii š.a.).

Factori sociali
Analizează atitudinile ši caracteristicile partenerilor instituției.

Factori tehnologici
Aplicarea sistematică a cunoštințelor
r în scopurile practice
ale instituției.

Factori ecologici
Analizează politicile ecologice şi de protecţie a mediului
înconjurător, deşeurile, consumul şi sursele de energie etc.

Factori legislativi
Legislația în domeniul fiscalității, reglementările din domeniul
dreptului muncii, privind salarizarea, protecția socială ši securitatea
în muncă.
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1

Factori Politici

Factorii politici care influențează într-o mare măsură instituția de învățământ sunt:
 Gradul de stabilitate a climatului politic care provoacă schimbări repetate ale reglementărilor
legislative în domeniul educației;
 Cadrul legislativ specific învăţământului care preconizează descentralizarea şi autonomia
sistemului de învăţământ;
 Riscul politic: corupție, tensiuni etnice și sindicatele;
 Politica monetară, bugetară și fiscală în vigoare la nivelul statului cu implicații atât în procesul
de alocare a resurselor, cât și în cel de control al cheltuielilor;
 Apropierea instituţiei de învăţământ de comunitate prin adoptarea unor decizii politice
favorabile în administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică
potenţialul unităţilor de învăţământ;
 Adoptarea cu întârziere a actelor normative;
 Schimbări legislative la nivel naţional şi european;
 Sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ prin
proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene şi programe
finanţate de statul român sau de către organismele europene;
 Existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu
finalităţi de educaţie şi formare profesională;
 Cadrul legal favorabil accesului unităţilor şcolare la fonduri structurale;
 Existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la standardele
europene şi internaţionale.

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor politici:
 Ineficienţă în activitate;
 Schimbarea diferitelor gvernări confimă faptul că acestea au o influenţă asupra caracteristicilor
şi politicilor sistemului educaţional;
 Dereglări importante în funcţionarea instituției, datorate neclarităţii şi instabilităţii legislative.
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2

Factori Economici

Printre factorii economici din mediul extern ce influențează unitățile școlare se remarcă:
 Orientările economice actuale determină orientarea înstituţiilor de învăţământ spre o cultură a
proiectelor;
 Descentralizarea mecanismelor financiare cu privire la finanţarea învăţământului pentru ca
unităţile şcolare să poată valorifica potenţialul financiar, uman şi material de care dispun;
 Nivelul scăzut al salarizării care determină nemotivarea specialiştilor de a activa în domeniul
educaţional;
 Suplimentarea şi redirecţionarea resurselor financiare actuale;
 Îmbunătăţirea nivelului de trai va duce la o creştere a aşteptărilor
publicului cu privire la calitatea serviciilor educaționale;
 Nivelul scăzut al veniturilor populației din comunitate;
 Politica de finanţare pe baza programelor şi proiectelor europene;
 Cadru legislativ favorabil accesării de fonduri rambursabile sau
nerambursabile, obținerea de la diverşi agenţi economici de donaţii și
sponsorizări, realizarea de parteneriate pentru finanţarea acţiunilor din sistemul de învăţământ (stagii
de practică, cercetare ştiinţifică etc.);
 Relaționarea dintre şcoală, mediul economic şi mediul de afaceri asigură într-o mare măsură
inserţia în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ (interesul crescut al firmelor pentru
angajarea absolvenţilor);
 Orientarea absolvenţilor de gimnaziu cu preponderenţă spre liceele teoretice şi mai puțin spre
liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniile tehnice depăşeşte oferta.

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor economici sunt:
 Diminuarea calităţii programelor şi a activităţilor de monitorizare ale acestora împreună cu lipsa
unei perspective economice clare, a unor rezultate finale şi indicatori fundamentaţi pe statistici
îngreunează urmărirea realizării obiectivelor şi a impactului programelor desfăşurate;
 Un nivel al salarizării inechitabil, nestimulativ, necorelat cu mediul extern provoacă distorsiuni în
cadrul organizaţiei, astfel încât în mod real, cheltuielile cresc.
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3

Factori Sociali

Sunt cei care formează mediul specific (mediul demo-psiho-lingvistic) constituit din modele de
comportament individuale și de grup care reflectă atitudini, valori și obiceiuri. Principalii factori
sociali care influențează unitățile de învățământ sunt:
 Dependenţa ofertei educaţionale (profilurile şi specializările în care instituţiile de învăţământ
asigură formarea) de modificările pe piaţa muncii şi de sistemul de absorbţie profesională;
 Oscilaţiile demografice influenţează cifrele de
şcolarizare ale instituţiilor de învăţământ;
 Creşterea numărului de familii monoparentale
favorizează apariția abandonului şcolar, creşterea ratei
infracţionalităţii în rândul tinerilor
 Așteptările comunităţii de la instituția de învățământ;
 Rolul sindicatelor şi al societăţii civile modifică
obiectivele de dezvoltare instituţională;
 Creșterea cererii venită din partea populației pentru
educaţia adulţilor şi pentru programe de învăţare
continuă transformă unităţile de învăţământ în furnizori
de servicii educaţionale;
 Tendinţa mass-mediei de a prezenta aspectele
negative ale societății, cu efecte negative pe termen
lung, şcoala fiind nevoită să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte;

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor sociali sunt:
 Apariția factorilor subiectivi generați de diferențele culturale poate avea impact asupra
activităților școlare;
 Amploarea fenomenului de migrație a forței de muncă;
 Diminuarea numărului de elevi înscriși.
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4

Factori Tehnologici

Tehnologia, în sensul larg al noțiunii, constituie o componentă a macromediului, iar factorii
tehnologici care influențează instituțiile școlare sunt:
 Dezvoltarea tehnologiilor moderne de comunicare şi tehnică de calcul (internet, televiziune prin
cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în timp scurt;
 Progresul ştiinţific şi tehnologic accelerat ajută individul, să înveţe pe tot parcursul vieţii, ceea ce
presupune o reactualizare a cunoştinţelor profesionale în fiecare treaptă a carierei;
 Modernizarea metodelor de predare tradiționale prin generalizarea practicilor educaţionale
inovatoare (AEL, SEI, învăţământ la distanţă);
 Autorităţile locale sprijină demersul unităţii şcolare de
dezvoltare şi excelenţă;
 Civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale
relativ scurte de timp, cunoştinţele să fie actualizate şi
impune
redimensionarea
sistemului
de
formare
profesională a cadrelor didactice;
 Apariţia şi derularea cursurilor de instruire şi formare prin intermediul şcolilor virtuale şi al
spaţiilor de învăţare virtuală;
 Nevoia de instruire a personalului cu noile tehnologii IT;
 Calitatea tehnologiei folosite are implicaţii directe în productivitatea muncii şi disponibilitatea
serviciilor IT;
 Dificultăţile de acces ale elevilor la documentaţia în format electronic.

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor tehnologici:
 Îmbunătăţirea calităţii tehnologiei şi includerea tehnicii cu grad ridicat de inovaţie are efecte
directe în procesul educațional;
 Informatizarea reduce volumul de muncă şi eficientizează procesul de evidenţă, stocare şi
arhivare a datelor;
 Revizuirea procedurilor legate de intervenţiile tehnice, cu scopul de a eficientiza procesele și
modificarea programelor în funcţie de potenţialul noilor tehnologii.

46

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

5

Factori Ecologici

Aspectul privind factorii ecologici are în vedere analiza mediului în care îşi desfăşoară activitatea
instituţia de învăţământ sau comunitatea. Având în vedere grija pentru generațiile ce urmează,
preocupările pentru domeniul ecologic au crescut. Astfel, se urmărește reducerea poluării și
utilizarea materialelor eficiente în același timp cu reciclarea și refolosirea lor.
Printre factorii ecologici ce influențează unitățile școlare se numără:
 Integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea
mediului de către unitățile școlare.
 Prin activitatea derulată, instituţia de învăţământ trebuie să se implice în rezolvarea problemelor
de mediu (sortarea deşeurilor provenite din activitatea unităţii de învăţământ pe categorii – plastic,
hârtie, resturi alimentare etc.);
 Reabilitarea termică a clădirilor;
 Potrivit studiilor de specialitate realizate asupra mediului înconjurător, există indicatori de
poluare ridicați la calitatea aerului, apei și a solului, factori ce influențează starea generală de
sănătate și confort a locuitorilor, în special a copiilor;
 Educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară;
 Economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să se
protejeze mediul înconjurător.

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor ecologici sunt:
 Suplimentarea/redirecţionarea resurselor pentru diminuarea efectelor negative ale factorilor de
mediu;
 Responsabilizarea elevilor cu privire la protejarea mediului înconjurător;
 Diminuarea utilizării resurselor naturale pentru reducerea costurilor în condiţiile agravării
efectelor catastrofelor naturale (inundaţii, alunecări de teren, cutremure). Este probabil ca
instituţiile de învăţământ să fie nevoite să pună accentul pe dezvoltarea activităţilor de prevenire.

47

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

6

Factori Legislativi

Factorii legislativi cuprind reglementările legislative la nivel naţional și se concretizează într-un
ansamblu de decizii și mijloace prin care decidenții asigură, pe parcursul unei perioade specificate,
compatibilitatea între opțiunile educaționale fundamentale și constrângerile caracteristice
câmpului social în care acestea se aplică.
 Ministerul Educaţiei Naționale are dreptul să determine prin planurile-cadru de învăţământ în
funcţie de dinamica socială, economică şi educaţională, specializări diferite în cadrul profilurilor;
 La nivelul instituţiilor de învăţământ preuniversitar se pot înfiinţa calificări profesionale sau
specializări, conform legii;
 Instituţiile de învăţământ preuniversitar se stabilesc
de inspectoratele şcolare cu consultarea autorităţilor
administraţiei publice locale luând în considerare
tendinţele de dezvoltare socială şi economică stabilite
în documentele strategice regionale, judeţene şi locale;
 Stagiile de pregătire practică se pot organiza la
nivelul unităţii de învăţământ şi/sau la instituţiile publice
cu care unitatea de învăţământ are încheiate contracte
pentru pregătire practică sau la organizaţii-gazdă din străinătate, în cadrul unor programe ale
Uniunii Europene – componenta de formare profesională iniţială;
 Operatorii economici care asigură, pe bază de contract cu unităţile de învăţământ, burse de
şcolarizare, stagii de pregătire practică a elevilor, dotarea spaţiilor de pregătire practică sau locuri
de muncă pentru absolvenţi pot beneficia de facilităţi fiscale, potrivit prevederilor legale.

Efectele care pot fi generate de o acţiune convergentă a factorilor legislativi:
 Schimbările legislative la nivel european și național pot avea efecte directe asupra unităților de
învățământ;
 Optimizarea relațiilor existente dintre elevi și piața muncii reprezentată prin operatorii
economici care oferă acestora stagii de practică și burse.
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2.3. Calitatea procesului educațional
Scurt istoric al colegiului
Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj” este amplasat pe Bulevardul Ficusului, nr.20-26, sector 1,
din Municipiul Bucurešti. Viaceslav Harnaj (1917-1988) este fondatorul apiculturii moderne
românešti. Institutul „Apicola Băneasa” îi poartă numele din anul 1991. În Bucurešti, lângă
„Complexul Apicol Veceslav Harnaj”, există Colegiul Tehnologic Viaceslav Harnaj”.
Eminent om de štiință, profesor, šef de catedră la Institutul Politehnic Bucurešti, Institutul de
Construcții, Academia Tehnică Militară, Institutul de Mine ši Institutul de Petrol, Gaze ši Geologie
Bucurešti, renumit specialist recunoscut pe plan național ši internațional, posesor a numeroase
brevete ši certificate de inventator, a îndrăgit apicultura încă din fragedă tinerețe, dragostea pentru
albine fiindu-i transmisă de tatăl său, distins crescător de albine ši stăruitor propagator al acestei
milenare îndeletniciri.
Înainte de 1945, în România existau mai multe asociații profesionale, acestea având cu precădere
un caracter zonal ši rareori național. În 1957, profesorul Veceslav Harnaj, împreuna cu câțiva
colaboratori apropiați, apicultori împătimiți, a reušit să înființeze în România Asociația
Crescătorilor de albine (ACA).
Prin pasiunea, competența ši diplomația de care a dat dovadă, profesorul Harnaj a făcut din ACA
un sprijin real pentru apicultura ši apicultorii României: a inițiat cursuri de pregătire ši calificare
pentru apicultori, a făcut posibilă stimularea apicultorilor prin practicarea de prețuri mici la
biostimulatori (zahăr la 6 lei/kg, când pe piață era 9 lei ši la 9 lei când pe piață era la 14 lei) precum
ši prețuri acceptabile pentru mierea achiziționată de la apicultori. Pentru pastoral, apicultorii
plăteau doar jumătate din tariful mijlocului de transport închiriat.
A încurajat ši prin contribuția personală, a făcut posibilă apariția revistei Apicultura, revista care a
ajuns la un tiraj de 25-30000 exemplare, a încurajat tipărirea ši retipărirea literaturii de specialitate
(apicultură).
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Ši nu în ultimul rând, a înființat în 1971, Liceul Apicol din Bucurešti, Actualul Colegiu Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”, ai cărui absolvenți, o bună parte dintre ei, au devenit apicultori cu înaltă
calificare. În 1965 a fost ales ca prešedinte al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultori
(APIMONDIA).
La data respectivă statutul Apimondia prevedea ca o persoana nu poate fi prešedinte mai mult de
două legislaturi a câte 5 ani. Înainte de sfâršitul celei de-a doua legislaturi, datorită competenței de
care a dat dovadă, s-a hotărât schimbarea statului Apimondia. Astfel, Veceslav Harnaj a fost
prešedintele Apimondiei până în anul 1985, când sănătatea nu i-a mai permis. După 1985 a fost
ales prešedinte de onoare până la sfâršitul vieții.
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Oferta educațională a Colegiului tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Un aspect esențial pentru modul în care o instituție de învățământ este percepută de către
educabili ši implicit de comunitate, în ansamblu este oferta educațională.
Structura generală a unei oferte educaţionale conține următoarele elemente:
 nivelurile şi formele de învăţământ autorizate şi/ sau acreditate, după caz, în care se face
şcolarizare, specializările/ calificările obţinute de absolvenţi;
 resursele educaţionale puse la dispoziţie pentru activităţile curriculare şi extracurriculare;
 programul instituției;
 facilităţile puse la dispoziţia elevilor;
 datele de contact ale unității šcolare.
Aceste aspecte pot influența populația šcolară a unității de învățământ. Pornind de la acest
considerent este foarte importantă promovarea ši adaptarea continuă a ofertei educaționale.
În acest sens, este necesar ca toți actualii ši potențialii beneficiari ai ofertei educaționale să aibă
acces la informațiile referitoare la aceasta prin toate canalele posibile: mijloace mass-media,
site-ul colegiului ši evenimente specifice dezvoltării relațiilor publice.
Prin oferta educaţională se are în vedere asigurarea capacităţi de analiză şi de interpretare a unor
fenomene sociale şi culturale manifestate pe plan național, european şi mondial, precum şi
educarea abilităţilor cheie: de comunicare, antreprenoriale, matematice şi de orientare
profesională necesare pentru o posibilă integrare a absolventului pe piaţa muncii. În ceea ce
priveşte competenţele de profesionalizare, prin care se urmăreşte obţinerea unor calificări de
nivelul II, acestea sunt dobândite printr-o structură modulară a ariei curriculare tehnologii, din
trunchiul comun al planului de învăţământ, la care se adaugă module de aplicaţii, de laborator şi de
instruire practică.

Oferta educațională a Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” pentru anul
šcolar 2019-2020:
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SERVICII:

RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI:

ALIMENTAȚIE ȘI TURISM
Tehnician în gastronomie
1 clasă, 28 elevi

AGRICULTURĂ
Tehnician veterinar
1 clasă, 28 elevi

ECONOMIC
Tehnician în activități economice
1 clasă, 28 elevi

Tehnician horticultor
1 clasă, 28 elevi

ÎNVĂŢĂMÂNT
PROFESIONAL DUAL:

ÎNVĂŢĂMÂNT
PROFESIONAL

MECANIC
Mecanic agricol
1 clasă, 28 elevi

AGRICULTURĂ
Apicultor - sericicultor
1 clasă, 28 elevi
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Procesul decizional referitor la oferta educațională a
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” are la bază o
analiză atentă a colectivului de elevi ši de cadre didactice,
a intereselor pe care acestea le au, dar ši consultarea
activă a părinților elevilor ši diagnosticarea intereselor
comunității în care colegiul îši desfăšoară activitatea.
Curriculumul la decizia şcolii oferă posibilitatea
ofertării unor cursuri opţionale noi, de actualitate şi
care să răspundă interesului manifestat de elevi. Este
esențială identificarea acestor tipuri de cursuri şi
accentuarea dimensiunii practico-aplicative în vederea
atragerii elevilor şi a dezvoltării capacităţilor de
integrare socială şi profesională a acestora. În vederea
acestui lucru, Comisia pentru Curriculum va dezbate
oportunitatea introducerii fiecărui curs opţional propus
şi va veni cu propuneri de îmbunătăţire ši adaptare
a ofertei educaţionale a colegiului. Cerinţele de calitate
a ofertei educaţionale şi adaptarea ofertei curriculare
la cererea expresă a comunităţii vor trebui clar corelate
şi optimizate
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Populația școlară în perioada 2015 - 2016
La nivelul anului šcolar 2015 - 2016, repartizarea numărului de elevi pe clase scoate în evidență
faptul că cei mai mulți elevi s-au înregistrat la clasa a IX-a (128 elevi).
Următoarea clasă la care erau înscriši în total 109 elevi este clasa a XI-a. Cu mai puțin cu 4 elevi
(105 mai exact) se clasează clasa a X-a.
În ceea ce privešte numărul elevilor din clasa a XII-a, pentru anul šcolar 2015 - 2016, s-a înregistrat
un număr de 86 elevi.
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Sursa datelor: Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”
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Populația școlară în perioada 2016 - 2017
Situația efectivelor šcolare de la nivelul anului šcolar 2016 - 2017 se prezintă astfel:
 Cei mai mulți elevi au fost la clasa a IX-a (124 de elevi) mai puțin cu 3% comparativ cu numărul
elevilor din aceeaši clasă de la nivelul anului šcolar anterior.
 Clasele a X-a (125 elevi) ši a XI-a (97 elevi) au înregistrat, un număr apropiat de elevi, la nivelul
anului šcolar analizat.
 Un număr de 73 elevi s-a înregistrat la nivelul clasei a XII-a.
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Populația școlară în perioada 2017 - 2018

În clasele a XI-a, la
începutul anului
šcolar erau 111 elevi.
În anul šcolar
2017 - 2018, în
clasele a X-a sunt
107 elevi.
La nivelul Colegiului
Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj, Bucurešti în
clasele a IX-a sunt
127 elevi.

a XII-a
a XI-a
a X-a

Numărul elevilor
din clasele a XII-a
este de 81 elevi.

a IX-a

56

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023
Populația școlară în perioada 2018 - 2019

În anul šcolar
2018 - 2019, la
nivelul claselor a X-a
sunt 110 elevi.

Un număr de 98 elevi
s-a înregistrat la
nivelul clasei a XI a,
la începutul
anului šcolar.

De asemenea, la
nivelul colegiului
tehnologic, în clasele
a IX-a sunt 133 elevi.

a XII-a
a XI-a
a X-a

Numărul elevilor
din clasele a XII-a
este de 107 elevi.

a IX-a
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Situația școlară a elevilor de la Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Pentru anul šcolar 2015-2016, numărul
absențelor a fost de 62.047, dintre care 33.525
absențe au fost motivate, iar 28.522 absențe
nemotivate.

Numărul scăzut de absențe înregistrat în acest
an se datorează ši lipsei de elevi înregistrați în
învățământul profesional de 3 ani.
În anul šcolar 2017-2018, numărul absențelor
înregistrate la nivelul colegiului a scăzut
considerabil comparativ cu anul šcolar 20152016. Astfel, pentru anul 2017-2018, se poate
observa că erau 42.896 absențe mai puțin cu
31% față de anul 2015-2016.

La nivelul anului šcolar următor 2016-2017,
numărul absențelor este de 48.787 absențe.
Din numărul total al absențelor acumulate în
acest an, 29.381 au fost motivate, iar 19.406
nemotivate.
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Sursa datelor: Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”
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În anul šcolar 2015-2016, 5 elevi au fost retraši
din cadrul Colegiului Tehnologic „Viaceslav
Harnaj”, iar 19 elevi au fost exmatriculați
din colegiu. În anul šcolar următor, 2016-2017,
numărul elevilor retraši a crescut considerabil,
înregistrându-se 16 elevi retraši, iar în ceea ce
privešte
numărul
exmatriculărilor,
s-au
înregistrat 13 elevi exmatriculați.

În ceea ce privešte numărul de elevi repetenți,
pe parcursul celor trei ani šcolari analizați
(2015-2018), acesta a urmat un trend
descendent. Dacă în anul 2015-2016 43 de
elevi au rămas repetenți, în anul următor
numărul acestora aproape s-a înjumătățit
(26 elevi repetenți), iar în anul 2017-2018
numărul elevilor repetenți a scăzut până la 21.
Referitor la numărul elevilor promovați s-a
înregistrat un număr de 357 elevi în anul 20152016, 362 elevi la nivelul anului šcolar 20162017 ši 392 elevi pentru anul 2017-2018.

O scădere considerabilă atât a numărului de
elevi exmatriculați cât ši a numărului de elevi
exmatriculați a fost înregistrată în anul šcolar
2017-2018, unde au avut loc 5 exmatriculări ši
5 elevi au fost retraši.

Rezultatele școlare ale elevilor de la Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Rezultate anul școlar 2015-2016

Rezultatele šcolare obținute de elevii din
cadrul colegiului tehnologic au înregistrat o
creštere în fiecare an din perioada analizată.
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În anul școlar 2015-2016, 35 dintre elevi
aveau media cuprinsă între 5 ši 5,99, 127
aveau media cuprinsă între 6 ši 6,99, 115
elevi aveau media între 7 ši 7,99, elevii care
au avut media între 8-8,99 au fost în număr
de 66 ši doar 14 elevi au avut media generală
peste 9.
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Sursa datelor: Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”
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La nivelul anului școlar 2016-2017 numărul
elevilor cu media cuprinsă între 5 ši 5,99 a
scăzut, înregistrându-se în acest an doar 19
medii generale cuprinse în acest interval.
Numărul mediilor generale cuprinse între 66,99 a fost de 121, iar 139 au fost medii
cuprinse în intervalul 7-7,99. Un număr de 67
elevi au încheiat anul šcolar 2016-2017 cu
medii cuprinse între 8-8,99, iar 16 cu medii
între 9 ši 10.
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În ultimul an šcolar analizat 2017-2018,
numărul mediilor peste 8 au crescut, astfel că
30 de elevi au încheiat anul šcolar cu media
generală peste 9, iar 77 elevi au avut media în
intervalul 8-8,99. Elevii cu medii cuprinse în
intervalul 7-7,99 au fost în număr de 170,
cei cu media cuprinsă în intervalul 6-6,99 au
fost în număr de 96, iar cel mai mic număr a
fost înregistrat de elevii cu media cuprinsă
între 5 ši 5,99.
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Imaginea Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj” în comunitate
Imaginea socială a unei instituții de învățământ este foarte importantă deoarece un deficit de
imagine sau o imagine defavorabilă afectează viabilitatea ši credibilitatea ei, aša după cum o
imagine pozitivă îi consolidează sau dezvoltă poziția. Construirea unei imagini dezirabile devine un
element esențial al strategiei instituției. Maniera în care este percepută o instituție de învățământ
de către comunitate este în mare măsură determinantă pentru desfăšurarea activității acesteia
prin modul de raportare a tuturor celor interesați. Conform studiului de opinie realizat, la nivelul
părinților elevilor care învață la colegiul tehnologic poate fi afirmat faptul că majoritatea părinților
sunt mulțumiți ši foarte mulțumiți de instituția šcolară.
Majoritatea părinților au o părere foarte bună cu privire dotările colegiului/materialul didactic,
respectiv calitatea ši nivelul de pregătire al corpului profesoral. Acest aspect este foarte benefic
pentru colegiu, deoarece imaginea unei unități šcolare în comunitate este în mare parte
determinată de modul în care părinții se raportează la aceasta. Imaginea unei instituții în
comunitate depinde de asemenea ši de modul de raportare a cadrelor didactice la unitatea šcolară.
Pe baza datelor înregistrate şi a prelucrărilor statistice efectuate, se constată faptul că cei mai
mulți dintre participanții la studiu sunt în foarte mare măsură mulţumiţi de activitatea curentă
desfăşurată în cadrul Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”, Bucurešti. De asemenea,
majoritatea respondenților menționează că sunt mulțumiți în mare măsură de imaginea colegiului
în comunitate.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare a procesului de intervievare asupra cadrelor
didactice, evidențiază faptul că 65% dintre acestea au în foarte mare măsură un sentiment de
mândrie pentru faptul că îši desfăšoară activitatea în cadrul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”, Bucurešti. Un aspect important este faptul că în unanimitate, profesorii ar recomanda unui
cadru didactic să se transfere la Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
Dintre profesori marea majoritate ar recomanda transferul în cadrul instituției de învățământ
datorită: activităților bine organizate, directorului cu capacități manageriale deosebite, atmosferei
de lucru, calității actului educațional, respectiv datorită încurajării dezvoltării profesionale.
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Percepţia pe care elevii o au cu privire la instituţia de învăţământ este foarte importantă, deoarece
aceştia reprezintă motorul care stă la baza funcţionării instituţiei. Conform rezultatelor obţinute ca
urmare a chestionării elevilor se evidenţiază faptul că cei mai mulți elevi intervievați sunt foarte
mulțumiți de numărul ši dotarea bibliotecilor din cadrul Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare a procesului de intervievare desfăšurat
asupra cadrelor didactice, evidențiază faptul că majoritatea elevilor au în foarte mare măsură un
sentiment de mândrie pentru faptul că îši desfăšoară activitatea în cadrul Colegiul Tehnologic
,,Viaceslav Harnaj”, Bucurešti. De asemenea, peste jumătate dintre respondenți menționează că
sunt mulțumiți în mare măsură de imaginea colegiului în comunitate. Informațiile obținute în urma
intervievării, evidențiază faptul că majoritatea respondenților intervievați au menționat că nu sunt
neapărat mândri, dar le place faptul că sunt elevi ai colegiului ši consideră că ceea ce învață le va fi
de folos în viață în mare măsură. Analiza datelor culese ca urmare a studiului de opinie,
evidențiază aproximativ jumătate dintre elevii intervievați afirmă că sunt în mare măsură în
siguranță în cadrul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, Bucurešti.
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Evaluarea percepției părinţilor cu privire
la activitatea Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”
Imaginea colegiului tehnologic
Conform studiului de opinie realizat la nivelul părinților
elevilor care învață la Colegiul Tehnologic „Viaceslav
Harnaj”, poate fi afirmat faptul că majoritatea părinților
sunt mulțumiți (54,8%) ši foarte mulțumiți (39,4%) de
instituția šcolară.
Dintre principalele motive pentru care au ales Colegiul
Tehnologic „Viaceslav Harnaj” pentru educația copiilor
se numără faptul că a fost opțiunea copilului (48,1%),
respectiv datorită faptului că au domiciliul în apropiere
(21,2%).
Ponderi mai scăzute au fost înregistrate de
respondenții care au ales instituția datorită
renumelui/imaginii colegiului (16,3%), colectivului
profesoral (14,4%), respectiv datorită faptului că au
fost îndrumați de alte persoane (31,5%). Un al motiv
precizat de părinți pentru alegerea instituției de
învățământ a fost datorită profilului.

Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice
efectuate, se constată faptul că 59,6% ši 49,1% dintre
părinți au o părere foarte bună cu privire dotările
colegiului/materialul didactic, respectiv calitatea ši
nivelul de pregătire al corpului profesoral.
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Se observă faptul că 48,1% ši 47,2% dintre participanții la studiu, au o părere foarte bună cu privire
la activitățile extracurriculare care se efectuează în colegiu, respectiv mediul ši gradul de
interacțiune elev-profesor. În ceea ce privešte subiecții intervievați care apreciază ca fiind bună
calitatea actului educațional/metodele de predare/ curricula se înregistrează o pondere de 46,2%.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare a procesului de intervievare desfăšurat,
evidențiază faptul că majoritatea părinților (50%) apreciază că în cadrul instituției de învățământ
copilul lor este în mare măsură în siguranță.
Referitor la principalele cauze ale apariției unui conflict elev-profesor, marea majoritate a părinților
(38,5%) consideră că principala cauză o constituie modul de comunicare al elevului. Pe de altă
parte, 36,5% dintre respondenți sunt de părere că principalul motiv al apariției unui conflict elevprofesor îl reprezintă modul de comunicare al profesorului. Participanții la studiu care au declarat
că principalele cauze ale apariției conflictelor elev-profesor sunt date de antipatia elevului față de
obiect ši evaluarea subiectivă înregistrează ponderi de 19,2%, respectiv de 14,4%. Subiecții
intervievați care au precizat că principala cauză a apariției unui conflict o constituie volumul ši
complexitatea temelor au înregistrat o pondere de doar 4,8%.
Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază faptul că cei mai mulți părinți consideră că
principalele probleme cu care se confruntă Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, sunt
absenteismul, anturajele, dezorganizarea elevilor, respectiv lipsa elevilor de la ore.
Pe lângă problemele menționate anterior, respondenții au mai specificat următoarele:
 Fumatul în curtea colegiului;
 Insuficiența de materie primă în bucătărie;
 Lipsa copiilor la ore;
 Lipsa de interes a elevilor;
 Lipsa personalului medical în unele zile;
 Media de admitere foarte scăzută;
 Nivelul slab al elevilor;
 Paza nu îši respectă toate atribuțiile;
 Profesori în conflict cu elevii;
 Probleme din cămin nerezolvate.
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Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative, se remarcă faptul că majoritatea părinților
propun pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă colegiul, angajarea mai multor
asistente, comunicarea cu părinții, elevii să fie controlați în ghiozdane ši buzunare, respectiv
legătura cu părinții.
De asemenea, alte propuneri pentru soluționarea problemelor menționate de părinți sunt:
 Nota scăzută la purtare;
 Note de admitere la treaptă ši bacalaureat mai mari;
 Paznici care să supravegheze teritoriul locului de fumat;
 Sa se schimbe stilul de predare ši comunicarea cu elevii;
 Reguli stricte;
 Spațiu amenajat pentru fumat.

Relația părinte-școală
Informațiile obținute în urma intervievării evidențiază faptul că 62,5% dintre părinți au afirmat că se
implică în mare măsură în relația šcoală-familie. De asemenea, majoritatea respondenților (90,4%)
au menționat că la nivelul colegiului tehnologic există un comitet al părinților.
Jumătate dintre participanții la studiu (50%) au declarat că participă întotdeauna la šedințe cu
părinții. Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute evidențiază faptul că 53,9% dintre respondenți
au declarat că participarea la ședințele cu părinții îi lămuresc în mare măsură în legătură cu
problemele care îi interesează.

39,5%

Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice efectuate,
se constată faptul că majoritatea respondenților (39,5%), au
declarat că sunt solicitați în mică măsură în rezolvarea diferitelor
probleme ale colegiului tehnologic.

65

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023
Se remarcă faptul, că cei mai mulți dintre părinți (58,7%) consideră că nu este datoria lor să
contribuie la întregirea veniturilor extrabugetare ale colegiului tehnologic pentru dotarea tehnică ši
materială a sălilor de clasă (sponsorizări, ajutor financiar, prestări de servicii, burse private).
Doar 41,3% dintre respondenți consideră că este datoria lor să contribuie la întregirea veniturilor
extrabugetare ale colegiului tehnologic.
Dintre părinții care consideră că este datoria lor să contribuie la întregirea veniturilor extrabugetare
ale colegiului tehnologic în vederea dotării tehnice ši materiale a sălilor de clasă majoritatea
(37,2%) au declarat că sunt dispuši să contribuie în mare măsură cu ajutor financiar, respectiv în
foarte mare măsură cu prestări de servicii. Pe de altă parte, 34,9% respectiv 32,5% dintre
respondenți au declarat că sunt dispuši să contribuie în foarte mică măsură cu sponsorizări ši
burse private.

Relația părinte-profesor
Analiza datelor culese ca urmare a studiului de
opinie, evidențiază faptul că 76% dintre părinți
apreciază comunicarea cu profesorii din cadrul
colegiului tehnologic ca fiind eficientă.
De asemenea, majoritatea părinților intervievați
(43,2%) au declarat faptul că iau legătura cu
cadrele didactice periodic (lunar semestrial). În
timp ce 18,3% ši 15,4% dintre respondenți au
declarat că iar legătura cu cadrele didactice,
numai când sunt chemați la šcoală, respectiv doar când au probleme deosebite. Subiecții
intervievați care au declarat că iau legătura cu cadrele didactice rareori, respectiv nu obišnuiesc, au
înregistrat ponderi de 10,6% ši 7,7%. Ponderea înregistrată de părinții care au declarat că iau
întotdeauna legătura cu profesorii este 4,8%.
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Aprecierea actului educațional
Informațiile obținute în urma intervievării evidențiază faptul că cei mai mulți părinți (51,9%)
apreciază cel mai mult la profesorii din cadrul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj” faptul că
sunt apropiați de copii. Participanții la studiu care au declarat că apreciază cel mai mult profesori
faptul că sunt calmi/toleranți, respectiv faptul că štiu să stimuleze copii au înregistrat ponderi de
34,6% ši 26%. În ceea ce privešte, respondenții care au declarat faptul că apreciază cel mai mult la
cadrele didactice ale instituției faptul că štiu să stimuleze copii, respectiv că se pot sfătui împreună
privind educația copilului au înregistrat o ponderi de 26% ši 18,3%.

Pe de altă parte, cu ponderi mai mici de 7,7% ši 5,8% s-au clasat respondenții care au declarat că
apreciază cel mult la profesori faptul că sunt apropiați de părinți, respectiv faptul că sunt exigenți.
Intervievați cu privire la ce ar trebui să îši însušească elevul în cadrul colegiului, 52,9% dintre
respondenți au declarat că ar trebui să îši însušească aptitudini (lucru în echipă, comunicare, etc.).
Subiecții intervievați care au declarat că elevii ar trebui să îši însušească deprinderi practice ši
noțiuni teoretice au înregistrat ponderi de 41,3%, respectiv 31,7%.

Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice efectuate, se constată faptul că 65,4%
dintre respondenți apreciază desfăšurarea activităților în cadrul colegiului tehnologic ca fiind exact
cum s-au ašteptat. Pe de altă parte 27,9% dintre subiecții intervievați apreciază desfăšurarea
activităților în cadrul colegiului ca fiind peste ašteptări. Majoritatea părinților (67,3%) consideră că
cea mai importantă aptitudine pentru dezvoltarea educațională a copilului, ar trebui sa fie
responsabilitatea/seriozitate.
Subiecții intervievați care sunt de părere că cele mai importante aptitudini pentru dezvoltarea
educațională a copilului ar trebui să fie abilitățile de a lucra în echipă, respectiv cunoašterea
limbilor străine au înregistrat ponderi de 51,9%, respectiv 51%.
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În ceea ce privešte 42,3% ši 30,8% dintre respondenți, aceštia consideră că cele mai importante
aptitudini pentru dezvoltarea educațională sunt cultura generală bună, respectiv perseverența.
Participanții la studiu care au declarat că cea mai importantă pentru dezvoltarea educațională a
copilului o constituie abilitatea de a lucra cu computerul înregistrează o pondere de 24%.
Analiza datelor culese ca urmare a studiului de opinie, evidențiază faptul că 56,7% ši 56,8% dintre
părinți sunt de acord în foarte mare măsură cu afirmațiile precum elevii au nevoie de orientare
šcolară, respectiv elevii au nevoie de un îndrumător care să-i ajute în rezolvarea problemelor.
O ponderea de 49,1%, se înregistrează în rândul respondenților ce sunt de acord în foarte mare
măsură cu afirmația, metodele de predare angajează activ elevii în procesul de învățare. Referitor
la respondenții care sunt de acord în mare măsură cu afirmația conținutul manualelor šcolare ši
programa de învățământ sunt moderne se înregistrează o pondere de 41,3%.
Din perspectiva părinților intervievați, principalele activități extrašcolare pe care ar dori să le
întâlnească în cadrul colegiului sunt: excursii, practică, voluntariat, activități în aer liber, tabere,
vizite la diferite obiective, activități practice, concursuri sportive între clase, cursuri pe calculator,
ERASMUS, pregătire suplimentară la orele de engleză, activități pentru dezvoltare profesională,
cercuri literare, respectiv meditații peste program.
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70,2%

Analiza cantitativă a răspunsurilor obţinute ca urmare a
procesului de intervievare desfăşurat asupra părinților
evidenţiază faptul că peste jumătate (70,2%) dintre cei
intervievați au afirmat că nu își doresc înființarea unui
program „After School” în cadrul colegiului

29,8%

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative a
datelor, se constată faptul că 29,8% dintre respondenții
intervievați au menționat că își doresc înființarea unui
astfel de program în cadrul colegiului tehnologic.

În ceea ce privešte, activitățile dorite a se desfăšura cel mai mult la programul „After School”,
principalele activități menționate de respondenții care îši doresc înființarea acestui program sunt:
 româna,
 activități de dezvoltare personală,
 cursuri de limbi străine și de calculator,
 efectuarea temelor,
 meditații suplimentare-matematică, română și economie,
 ore pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură, practică în domeniu,
 pregătire pentru teze,
 activități care să stimuleze activitatea ulterioară a copilului, Bacalaureat.
Informațiile obținute în urma intervievării evidențiază faptul că majoritatea părinților (42,3%)
apreciază că existența Catalogului Electronic va determina scăderea absenteismului în colegiu. De
asemenea, 41,3% dintre respondenți sunt de părere că existența Catalogului Electronic va duce la
îmbunătățirea comunicării între părinți ši profesori. Participanții la studiu care menționează că
existența Catalogului Electronic va determina crešterea rezultatelor la învățătură, respectiv
îmbunătățirea comunicării prin mesaje cu noutăți, evenimente, concursuri din partea conducerii
colegiului au înregistrat ponderi de 28,9% ši 25%.
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Evaluarea percepției cadrelor didactice cu
privire la activitatea Colegiului Tehnologic
,,Viaceslav Harnaj”
Imaginea Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative,
se constată faptul că 60% dintre profesorii intervievați
sunt în foarte mare măsură mulțumiți de activitatea
curentă a Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare
a procesului de intervievare desfăšurat asupra
cadrelor didactice, evidențiază faptul că 65% dintre
acestea au în foarte mare măsură un sentiment de
mândrie pentru faptul că îši desfăšoară activitatea în
cadrul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”,
Bucurešti. De asemenea 60% dintre respondenți
menționează că sunt mulțumiți în mare măsură de
imaginea colegiului în comunitate.
Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază
faptul că jumătate dintre respondenți (50%) consideră
că îši aduc aportul în mare măsură în ceea ce privešte
rezultatele curente ale colegiului (premii la olimpiade,
clasament în topul šcolilor din Bucurešti).
În unanimitate, cadrele didactice al instituției a
declarat că ar recomanda unui cadru diactic să se
transfere la Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
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Dintre profesori, marea majoritate ar recomanda transferul în cadrul instituției de învățământ
datorită: activităților bine organizate, directorului cu capacități manageriale deosebite, atmosferei
de lucru, calității actului educațional, respectiv datorită încurajării dezvoltării profesionale.
Printre alte motive precizate de profesori s-au mai numărat:
 Pentru un viitor mai bun;
 Libertatea de a face activități extrašcolare ši sprijinul colegilor;
 Baza materială;
 Colectivului bun de cadre didactice;
 Infrastructura dezvoltată;
 Šcoala cu tradiții.
Majoritatea personalului didactic cunoašte în foarte mare măsură (50%), respectiv în mare măsură
(45%) misiunea, viziunea ši țintele strategice ale colegiului. În urma informațiilor obținute în urma
intervievării, se evidențiază faptul că 65% dintre cadrele didactice apreciază PAS-ul ca fiind în
foarte mare măsură un instrument ce contribuie în mod direct la dezvoltarea colegiului.
Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice, se evidențiază faptul că majoritatea
subiecților intervievați (80%) se confruntă în foarte mică măsură cu lipsa sălilor ši laboratoarelor, în
cadrul instituției de învățământ.
Analiza datelor culese în urma studiului, evidențiază faptul că majoritatea cadrelor didactice (65%)
sunt de părere că se confruntă în foarte mică măsură cu lipsa condițiilor de securitate în cadrul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”. Potrivit rezultatelor obținute în urma studiului, se
constată faptul că 65% dintre cadrele didactice din cadrul instituției de învățământ, precizează că
se confruntă în foarte mică măsură cu programul/orarul încărcat.
Se constată faptul că 50% dintre profesori, au afirmat că se confruntă în foarte mică măsură cu
problema navetei. De asemenea, datele obținute pe baza răspunsurilor profesorilor intervievați
evidențiază faptul că 35%, menționează că se confruntă în mică măsură cu problema rezultatelor
la învățătură ale elevilor.
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Curricula
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative a datelor, se constată faptul că în
unanimitate cadrele didactice ale instituției de învățământ apreciază că informația programei
școlare a disciplinei pe care o predau este bine structurată.

De asemenea, pe baza datelor înregistrate se remarcă faptul că 60% din personalul didactic al
colegiului tehnologic menționează că structura ši conținutul manualelor šcolare este ušor de
înțeles de către elevi.
Referitor la aspectele care ar trebui îmbunătățite la nivelul colegiului tehnologic, se remarcă
faptul că 65% dintre respondenți consideră că ar trebui îmbunătățite dezvoltarea aptitudinilor
practice ale elevilor, respectiv diversificarea activităților extracurriculare/ extrašcolare (cercuri
tematice, cluburi tematice, excursii, concursuri, spectacole, ateliere de teatru, arte plastice,
plimbări, parteneriate educaționale).
Pe de altă parte, doar 20% dintre cadrele didactice menționează că la nivelul instituției ar trebui
îmbunătățită modalitatea de transmitere a cunoštințelor teoretice. În ceea ce privešte,
principalele aptitudini pe care elevii ar trebui să ši le însušească în timpul šcolii 80% dintre
profesori menționează că aceštia ar trebui în foarte mare măsură să se descurce în rezolvarea
unor probleme, respectiv să îši însušească informațiile ši cunoštințele primite.
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Analiza informațiilor obținute în urma intervievării
evidențiază faptul că 75% dintre cadrele didactice sunt de
părere că elevii ar trebui să îši însušească în foarte mare
măsură ca aptitudini cum să lucreze în echipă, respectiv
cum să fie conštiincioši. Majoritatea participanților la
studiu (50%), apreciază că unitatea šcolară poate pregăti
în mare măsură un elev să fie admis în ciclul următor fără
ca acesta să primească meditații particulare.
Pe baza datelor înregistrate în urma studiului, se constată
faptul că 85% dintre respondenți consideră învățământul
profesional dual în foarte mare măsură eficient pentru
formarea profesională a forței de muncă necesară pe
piața muncii. De asemenea, cele mai multe cadre
didactice (80%) consideră foarte utilă practica
desfăšurată de elevi la nivelul unităților economice pentru
inserția pe piața muncii.
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Metodologie didactică
Pe baza datelor înregistrate ši prelucrărilor statistice efectuate, se observă faptul că jumătate
(50%) dintre cadrelor didactice afirmă că cea mai utilizată modalitate de predare o constituie
realizarea unei scheme a lecției pe tablă. Cu ponderi egale de 45%, se clasează respondenții care
au afirmat că utilizează ca modalitate de predare realizarea unor fiše de lucru, respectiv implicarea
elevilor de grup.
Pe de altă parte, cu ponderi mai mici se clasează participanții la studiu care au menționat că
modalitatea cea mai utilizată în predare o constituie implicarea elevilor în activități individuale
(30%), lucru bazat pe conținut interactiv prin jocuri didactice/tablă interactivă (25%), respectiv
dictatul lecției (10%).
Datele obținute în urma analizei cantitative a datelor, evidențiază faptul că 70% dintre participanții
la studiu apreciază comportamentul elevilor ca fiind exact cum s-au ašteptat. Pe baza datelor
înregistrate, se remarcă faptul că cei mai mulți profesori (75%) acordă feedback în foarte măsură
în funcție de prestația în cadrul orelor.
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70%

ponderi egale de 70% revin cadrele didactice care afirmă că acordă în foarte mare
măsură feedback elevilor, în funcție de bagajul de cunoštințe ši însuširea de
cunoštințe noi, respectiv în funcție de inițiativa ši proactivitatea în cadrul orelor.

Doar 65% dintre respondenți, menționează că acordă feedback în foarte mare măsură în funcție de
comportamentul în cadrul orelor.
În ceea ce privešte, aspectele pe care profesorii Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” le au în
vedere în evaluarea elevilor se remarcă faptul că 80% dintre ei apreciază în foarte mare măsură
creativitatea ši logica.

75%

De asemenea, cu ponderi egale de 75% se clasează cadrele didactice care
apreciază în foarte mare măsură în evaluarea elevilor inițiativa ši abilitățile de
comunicare.

Subiecții intervievați care au afirmat că în procesul de evaluare a elevilor apreciază în foarte mare
măsură acuratețea informației ši învățarea reproductivă au înregistrat ponderi de 55%, respectiv
de 40%.
Majoritatea cadrelor didactice (85%) din cadrul instituției de învățământ, afirmă că fac întotdeauna
cunoscute elevilor criteriile de evaluare pe care le utilizează.

45%

Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază faptul că 45% dintre
profesori intervievații din cadrul colegiului tehnologic afirmă că „elevii de azi” ai
instituției de învățământ sunt cu bun simț.

În ceea privešte, respondenții care afirmă că elevii instituției de învățământ sunt superficiali,
respectiv dezinteresați se înregistrează ponderi de 35% ši 30%.
Cadrele didactice care apreciază că „elevii de azi” ai colegiului sunt inovativi ši implicați,
înregistrează ponderi egale de 20%. Pe de altă parte, profesorii care sunt de părere că elevii sunt
neserioši înregistrează o pondere de 10%.
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Relația profesor - elev - părinte
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative a datelor, se
constată faptul că 80% dintre cadrele didactice sunt foarte mulțumite, de
relația cu personalul didactic (colegii) ši consiliul de administrație. De
asemenea, respondenții care sunt foarte mulțumiți de relația pe care o au
cu personalul administrativ, înregistrează o pondere de 75%. Informațiile
obținute în urma intervievării evidențiază faptul că 55% dintre
respondenți sunt mulțumiți de relația cu elevii, în timp ce 50% dintre
respondenți sunt foarte mulțumiți de relația pe care o au cu părinții.
În ceea ce privešte percepția profesorilor cu privire la sprijinirea activității
educative de către părinții elevilor, se remarcă faptul că 85% dintre
aceštia au declarat, că sunt sprijiniți de către părinți. Pe de altă parte, în
urma rezultatelor obținute în urma studiului, se constată faptul că 45%
dintre respondenți au declarat că au observat în mică măsură schimbări
ale elevilor în urma realizării de šedințe cu părinții.
Se observă faptul că majoritatea cadrelor didactice (45%), din cadrul
colegiului consideră că existența Catalogului electronic este benefică în
mare măsură pentru îmbunătățirea performanțelor (comunicarea în timp
real, reducerea absenteismului, implicarea activă a părinților).

Activități
Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice, se observă faptul
că majoritatea profesorilor (55%) din cadrul instituției de învățământ, îši
apreciază experiența de pregătire profesională ca fiind foarte bună.
Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază faptul că cele mai
multe cadre didactice (65%) în perioada următoare intenționează să
participe la cursuri acreditate de formare profesională (evaluare de
competențe, formator, manager de proiect).
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Pe de altă parte, cu ponderi de 55% ši 50% se clasează subiecții intervievați care au declarat că
intenționează să participe la cursuri de utilizare calculator (ECDL), respectiv cursuri de limbi
străine. În ceea ce privešte, respondenții care au declarat că intenționează să participe la cursuri
de management educațional se înregistrează o pondere 45%.

Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare a procesului de intervievare, evidențiază
faptul că 75%, respectiv 65% dintre respondenți îši doresc să urmeze în perioada următoare stagii
formare soft skills de comunicare ši rezolvarea conflictelor.

Participanții la studiu care au declarat că doresc să urmeze stagii de formare soft skills de lucru în
echipă ši planificarea participativă a activităților au înregistrat ponderi de 55%, respectiv 45%. Cu
ponderi egale de 35% s-au clasat respondenții care au declarat că doresc să urmeze stagii de
formare soft skills, privind managementul timpului ši managementul riscurilor.

Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative a datelor, se constată faptul că 70% dintre
profesori sunt de acord cu crearea unui program „After School” în cadrul colegiului. Se evidențiază
faptul că 95% dintre cadrele didactice, au declarat că instituția de învățământ în care îši desfăšoară
activitatea are în derulare proiecte în parteneriat cu alte šcoli sau instituții din comunitate (primărie,
bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliție etc.)
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Dintre proiectele menționate de respondenți derulate de colegiu se remarcă următoarele:
 Global Degnity,
 Proedus,
 Ford,
 Proiecte derulate cu poliția locală ši primăria.
Alte proiecte pe care profesorii le-au menționat sunt:
 Šcoala ši Biserica fundamente ale educației,
 Walk the Global,
 Apicola,
 Ciado,
 Civitas, BCU.
Analiza datelor culese ca urmare a studiului de opinie, evidențiază faptul că 70% dintre profesori
menționează că sunt implicați în activități extrašcolare. Dintre respondenții care au menționat că sunt
implicați în activități extrašcolare cei mai mulți au declarat că sunt implicați în activități precum:
 Săptămâna altfel;
 Concursuri de cub rubik;
 Coordonarea proiectelor ši programelor;
 Femeia didactică;
 Parteneriat Ciado;
 Săptămâna porților deschise;
 Vizite la hoteluri ši restaurante importante din Bucurešti;
 Oferta šcolii;
 Activități la Muzeul Satului;
 Filme în šcoală;
 Olimpiade;
 Concursuri;
 Serbări.
Se observă faptul că majoritatea cadrelor didactice (40%), din cadrul proiectului au afirmat în
cadrul studiului că sunt implicate în mică măsură în fundamentarea ši luarea deciziilor strategice
pentru colegiul tehnologic.
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75%

În ceea ce privešte, aspectele care s-au îmbunătățit în cadrul colegiului tehnologic, se
remarcă faptul că majoritatea profesorilor (75%) au precizat că s-a îmbunătățit în
foarte mare măsură implicarea managementului în dezvoltarea colegiului tehnologic.

Cu ponderi egale de 70%, se clasează participanții la studiu care au precizat că în
cadrul instituției de învățământ s-a îmbunătățit în foarte mare măsură activitățile
administrative de reabilitare ši renovare a clădirilor/ sălilor de clasă, respectiv dotarea
cu materiale didactice.

70%

De asemenea, cu ponderi egale s-au clasat 55% dintre respondenți ce au declarat că la nivelul
colegiului s-a îmbunătățit în mare măsură crešterea numărului de elevi/ clase, respectiv în foarte
mare măsură înființarea de laboratoare noi ši implicarea în parteneriate ši activități
extracurriculare.
Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că
majoritatea cadrelor didactice consideră că la
nivelul anului šcolar 2018-2019 în cadrul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” ar
trebui să se îmbunătățească din punct de
vedere al infrastructurii laboratoarele ši
dotările lor, respectiv spațiile pentru
administrație cu dotări mai bune.

Subiecții intervievați care au
declarat că s-a îmbunătățit în
foarte mare măsură
comunicarea ši relațiile între
colegi, au înregistrat o pondere
de 50%.

Ponderi egale de 40% s-au
înregistrat în rândul
respondenților care au
declarat că la nivelul colegiului
s-a îmbunătățit în mare
măsură rezultatele obținute
de elevi la concursuri,
respectiv implicarea ši relațiile
cu părinții elevilor.

Din punct de vedere educațional profesorii
doresc ca în anul šcolar 2018 - 2019 să se
îmbunătățească activitățile extrašcolare,
modernizarea predării cu materiale didactice
cât mai creative ši noi, respectiv cercurile de
lectură.
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Evaluarea percepției elevilor cu privire la
activitatea Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”, București
Imaginea Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative,
se constată faptul că 72,1% dintre elevii intervievați sunt
foarte mulțumiți de numărul ši dotarea bibliotecilor din
cadrul Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj.
Analiza cantitativă a răspunsurilor obținute ca urmare a
procesului de intervievare desfăšurat asupra elevilor,
evidențiază faptul că 67,6% dintre aceštia sunt foarte
mulțumiți de existența ši dotarea sălilor de sport din
cadrul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”,
Bucurešti. De asemenea, 65,9% dintre respondenți
menționează că sunt foarte mulțumiți de numărul ši
dotarea cabinetelor de informatică.
Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază
faptul că 42,5% dintre respondenții intervievați au
menționat că nu sunt neapărat mândri, dar le place
faptul că sunt elevi ai colegiului ši consideră că ceea ce
învață le va fi de folos în viață în mare măsură.
Analiza datelor culese ca urmare a studiului de opinie,
evidențiază faptul că 44,1% dintre elevii intervievați
afirmă că sunt în mare măsură în siguranță în cadrul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
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•Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor statistice efectuate, se constată faptul
că 59,8% dintre elevii intervievați declară că majoritatea profesorilor comunică bine
cu aceštia.

•În urma analizei cantitative, se poate observa faptul că 33% dintre respondenți au
menționat că toți profesorii din cadrul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
comunica bine cu elevii.

•28.7% dintre elevii intervievați din cadrul colegiului tehnologic care au participat la
studiu declară că apelează în mare măsură la sprijinul cadrelor didactice în cazul în
care se confruntă cu o problemă.

•Potrivit rezultatelor obținute, se poate observa o pondere de 58,1% ce evidențiază
respondenții care apreciază cel mai mult la un profesor calitatea actului didactic
(evaluare, predare).

•Conform rezultatelor obținute, 41,3% dintre elevii intervievați în cadrul studiului
menționează că dificultatea materiilor studiate îi nemulțumesc în mare măsură.

•37,4% reprezintă ponderea ce caracterizează respondenții care declară că
complexitatea materiilor studiate îi nemulțumesc în mare măsură.
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Potrivit rezultatelor obținute, 88,1% dintre
respondenți intervievați au menționat că le
place modalitatea de desfășurare a orelor
din cadrul Colegiului Tehnologic „Viaceslav
Harnaj”, Bucurešti.

88,1%

Pe baza datelor înregistrate ši a prelucrărilor
statistice efectuate, se constată faptul că
55,9% dintre elevii intervievați preferă în
foarte mare măsură lucrările practice ca
metodă de predare preferată.

55,9%

Analiza cantitativă a datelor evidențiază
faptul că 51,4% dintre elevii intervievați
preferă în foarte mare măsură jocurile
didactice ca metodă de predare preferată în
cadrul colegiului tehnologic.

39,7%

Informațiile obținute în urma intervievării,
evidențiază faptul că 39,7% dintre elevii
intervievați consideră volumul de informație
din cadrul orelor ca fiind moderat.

În urma analizei cantitative, se poate observa faptul că 65,9% dintre respondenții din cadrul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj” sunt de părere că orarul este accesibil. Doar 12,8%
dintre elevii intervievați afirmă că orarul este încărcat.
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50,8%

dintre respondenți au menționat faptul că ceea ce învață la colegiul tehnologic le va
fi în mare măsură de folos în viață.

52,5%

Potrivit studiului, 52,5% dintre elevii intervievați declară că profesorii din
cadrul colegiului tehnologic evalueaza în mare măsură elevii în funție de
cunoštințele dobândite.

41,3%

41,3%

76%

55,9%

39,1%

În urma rezultatelor obținute, 41,3% dintre elevii intervievați au
menționat că profesorii din cadrul colegiului, atunci cand evaluează
elevii, țin cont în mică măsură de notele obținute la alte materii.
Analiza cantitativă a datelor evidențiază faptul că 41,3% dintre
respondenți consideră că profesorii, atunci cand evaluează elevii, țin
cont în mare măsură de părerea formată anterior.

dintre elevii intervievați în cadrul studiului au afirmat că nu îši doresc
înființarea unui ,,After School" în cadrul colegiului tehnologic.

Pe baza analizei rezultatelor, 55,9% dintre participanții la studiu au declarat
că nu doresc să se realizeze mai multe activități în cadrul Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj".

Conform rezultatelor obținute, 39,1% dintre elevii intervievați consideră că la nivelul
clasei, comunicarea între colegi este foarte bună.
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Analiza datelor culese ca urmare a studiului de opinie, evidențiază faptul că cei mai mulți elevi au
declarat că principalele motive pentru care sunt atenți la ore sunt:
 Acumularea materie;
 Informațiile utile;
 Captarea atenției;
 Respectul față de profesori;
 Pentru a învăță lucruri noi;
 Modul de predare al profesorilor.
Potrivit rezultatelor obținute în urma analizei cantitative, se constată faptul că 38,5% dintre elevii
intervievați declară că dorința de a practica această profesie i-a determinat sa aleagă aceasta
calificare din cadrul Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”, Bucurešti. O pondere apropiata
(32,4%), revine elevilor intervievați care menționează că oportunitatea găsirii unui loc de muncă în
domeniu i-a determinat sa aleagă aceasta calificare din cadrul Colegiului Tehnologic ,,Viaceslav
Harnaj”, Bucurešti.
Conform rezultatelor obținute, majoritatea elevilor intervieva din cadrul colegiului tehnologic
declara ca temele pentru acasă sunt suficiente (64,2%), respectiv corespunzătoare (69,3%).
Informațiile obținute în urma intervievării, evidențiază faptul că 56,4% dintre elevii Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj” afirmă că acordă între 1-2 ore zilnic pentru efectuarea temelor.
De asemenea, cei mai mulți elevi intervievați (76%) declară că părinții nu îi ajută la efectuarea
temelor pentru acasă. Exista elevi (24%) care menționează că părinții ii ajută la efectuarea temelor
pentru acasă. Elevii care au menționat că părinții îi ajută la efectuarea temelor, declară că le dau
indicații ši îi verifică după ce au rezolvat temele.
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Activități, programe, proiecte din calendarul colegiului
Proiecte internaționale 2015-2016
 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale
Inițiator/ Organizator: Ja Romania
 Conferințe practice pentru elevi
Inițiator/ Organizator: Asociația Bookland
 Program de prevenire a consumului de droguri
Inițiator/ Organizator: Direcția generală de asistență socială a Municipiului Bucurešti
 „SudEstRo-AgroVET – Practică pentru EuRoCompetenţe Profesionale în Agricultură”
Inițiator/ Organizator: Universitatea de Štiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Facultatea de Agricultură
 „Irrigation for all”
Inițiator/ Organizator: Universitatea de Štiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Facultatea de Agricultură
 Cea mai bună idee de afacere în domeniul agriculturii
Inițiator/ Organizator: Ja Romania
 „AgroStart Challenge – Competiţie naţională a ideilor de agrobusiness”
Inițiator/ Organizator: Ja Romania
 Concurs Internaţional „Simboluri în universul cunoaşterii”
Inițiator/ Organizator: Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Bucurešti
 Learning by doing
Inițiator/ Organizator: Programele Junior Achievement Romania

Proiecte naționale și regionale 2015-2016
 Campanie de protejare a mediului înconjurător
Inițiator/ Organizator: Asociația „Environ”
 Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Elevilor Ediţia a XV-a
Inițiator/ Organizator: Fundaţia Ecologică Green
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Proiecte la nivel local 2015-2016
 Orientarea ši consilierea în alegerea traseului educațional universitar a elevilor
Inițiator/ Organizator: Universitatea Româno-Americană
 Crešterea siguranței în šcoală
Inițiator/ Organizator: Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucurešti
 Cercetare culturală, consiliere ši orientare în carieră, medierea pe piața muncii
Inițiator/ Organizator: Asociația corpului experților în siguranța alimentară
 Cercetare culturală, consiliere ši orientare în carieră, medierea pe piața muncii
Inițiator/ Organizator: Asociația Tineretului Solidar
 „Vreau să rămân sănătos!”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Integritate ši demnitate umană. De la valori morale, la atitudini civice
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Fii tolerant într-o lume multietnică
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Simpozionul Naţional „Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucurešti
 Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice „Pledoarie pentru Tehnică
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, Bucurešti
 Concurs Naţional „VISĂTOR PRIN UNIVERS”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucurešti

Proiecte internaționale 2016-2017
 Dezvoltarea abilităților antreprenoriale
Inițiator/ Organizator: Ja Romania
 La tineri este puterea
Inițiator/ Organizator: Asociația Global Dignity

86

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023
 Learning by doing
Inițiator/ Organizator: Programele Junior Achievement Romania
 Program de prevenire a consumului de droguri
Inițiator/ Organizator: Direcția generală de asistență socială a Municipiului Bucurešti
 Simpozionul Internaţional de Comunicări Ştiinţifice ”Pledoarie pentru Tehnică”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân”, Bucurešti

Proiecte regionale și locale 2016-2017
 Educație sanitară
Inițiator/ Organizator: Šcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”
 Crešterea siguranței în šcoală
Inițiator/ Organizator: Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucurešti
 Importanța educației antreprenoriale
Inițiator/ Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”
 Simpozionul Naţional „Fenomene atmosferice şi evoluţia vremii pe glob”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucurešti
 Concurs Naţional „VISĂTOR PRIN UNIVERS”
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Mihai Bravu”, Bucurešti
 Educație alimentară
Inițiator/ Organizator: Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu”
 Orientare šcolară
Inițiator/ Organizator: Facultatea de Zootehnie
 Orientare profesională
Inițiator/ Organizator: Fundația Tineri pentru Tineri
 Mediatizarea problematicii învățământului din filiera tehnologică
Inițiator/ Organizator: Revista Economistul
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 Orientare šcolară ši profesională
Inițiator/ Organizator: Universitatea Creštină „Dimitrie Cantemir”
 Protejarea mediului înconjurător
Inițiator/ Organizator: Asociația Cultura Verde
 Valori comune, culturi diferite
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Campanie de protejare a mediului înconjurător
Inițiator/ Organizator: Asociația „Environ”
 Conferințe practice pentru elevi
Inițiator/ Organizator: Asociația Bookland

Proiecte internaționale 2017-2018
 Programul Šcoli-Ambasador ale Parlamentului Europene
Inițiator/ Organizator: Parlamentul European în România
 Proiect Šcoli ambasador ale parlamentului european-anul II
Inițiator/ Organizator: Uniunea Europeana
 „La tineri este puterea”
Inițiator/ Organizator: Asociația Global Dignity

Proiecte la nivel local 2017-2018
 Educație sanitară
Inițiator/ Organizator: Šcoala Postliceală Sanitară „Carol Davila”
 Crešterea siguranței în šcoală
Inițiator/ Organizator: Direcția Generala de Poliție a Municipiului Bucurešti
 Cunoašterea patrimoniului național
Inițiator/ Organizator: Liceul Teoretic „Dante Aligheri”
 Banqueting ši Organizarea evenimentelor
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”
 Târgul firmelor de exerciţiu
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Inițiator/ Organizator: Universitatea Creštină Dimitrie Cantemir
 „Respecta mediul natural! Lui îi aparții!"
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Sensibilizare ši educație privind patrimoniul regional
Inițiator/ Organizator: Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
 Valori comune, culturi diferite
Inițiator/ Organizator: Colegiul Național „Ion Neculce”
 Šcoala Bucurešteană dezbate
Inițiator/ Organizator: proiect Proedus
 Proiect de educație financiar-bancară în parteneriat cu CEC Bank
Inițiator/ Organizator: CEC Bank

89

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

Resurse Umane

2015
2016

La nivelul anului šcolar 2015-2016, în cadrul Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj” a fost înregistrat un număr total de 33 cadre
didactice. Din numărul total de profesori care la nivelul acestui an
îši desfăšurau activitatea în cadrul colegiului, 5 au făcut naveta. În
ceea ce privešte numărul cadrelor didactice nou venite în colegiu
s-a înregistrat un număr de 8 profesori.
Numărul total de norme didactice, la nivelul aceluiaši an šcolar, a
fost de 34,71 norme, din care, 4,68 norme au fost acoperite cu
personalul colegiului la plata cu ora.

În ceea ce privešte efectivul cadrelor didactice ale colegiului în
decursul anului šcolar 2016-2017, a fost înregistrat un număr total
de 40 cadre didactice. Dintre acestea, 7 profesori au făcut naveta
zilnic pentru a ajunge la locul de muncă. La începutul anului šcolar
2016-2017, s-au înregistrat 9 cadre didactice nou venite în cadrul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
Numărul total de norme didactice înregistrate la nivelul anului 20162017 este de 32,26. Din totalul normelor, 5,04 au fost acoperite de
personalul colegiului la plata cu ora, în timp ce 0,73 norme au fost
acoperite de colaboratori.
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2017
2018

În anul šcolar 2017-2018, în cadrul colegiului tehnologic a fost
înregistrat un număr total de 40 cadre didactice. Din totalul
profesorilor care la nivelul acestui an îši desfăšurau activitatea în
cadrul colegiului, 7 au făcut naveta. În ceea ce privešte numărul
cadrelor didactice nou venite în colegiu s-a înregistrat un număr de
18 profesori.
La nivelul acestui an, numărul total de norme didactice, a fost de
35,20 norme, din care, 8,30 norme au fost acoperite cu personalul
colegiului la plata cu ora, iar 2,45 de colaboratori.

La nivelul anului šcolar 2018-2019, în colegiului tehnologic se
înregistrează un număr de 36 cadre didactice. Dintre cadrele
didactice care profesează în unitatea de învățământ, 5 fac naveta.
La începutul anului šcolar s-au înregistrat 22 cadre didactice nou
venite în cadrul colegiului tehnologic.
Referitor la acoperirea normelor didactice, la nivelul acestui an,
numărul de norme didactice este de 34,39 norme, dintre acestea
5,16 norme sunt acoperite de personalul colegiului la plata cu ora,
iar 6,51 norme sunt acoperite de colaboratori.
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Resurse materiale şi financiare ale colegiului tehnologic
Din punct de vedere al infrastructurii Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” dispune de:
 27 săli de clasă pentru filiera tehnologică;
 2 săli de clasă pentru filiera šcolară profesională.

La nivelul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj”, Bucurešti există următoarele dotări:
 Cantină/Sală de mese;
 Internet;
 Mobilier mobil în sălile de clasă;

 Bibliotecă;
 Fond de carte suficient.

Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj” dispune de următoarele echipamente de calcul:





17 computere utilizate în administrație;
30 computere utilizate exclusiv de cadrele didactice;
116 computere utilizate în activități cu elevii ši de către elevi;
163 computere cu acces la internet.

Resursele financiare
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” a
încasat din fonduri extrabugetare (venituri
proprii) în perioada 01.01.2016-01.12.2016
suma de 215.784,78 lei. Cele mai mari
încasări efectuate sunt din concesiuni ši

închirieri (127.651,42 lei). O altă sursă
semnificativă de venit este contribuția
elevilor pentru internat, în acest an fiind
încasată suma de 73.386,0 lei.

59,2% Venituri din

34%Contribuția elevilor

concesiuni și închirieri

pentru internat
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În ceea ce privešte anul 2017, colegiul a încasat din
fonduri extrabugetare 236.523,0 lei. De asemenea, cea mai
mare sumă încasată provine din concesiuni ši închirieri,
aceasta fiind de 106.220,0 lei, iar contribuția elevilor pentru
internat în acest an a fost de 81.829,0 lei.
În anul 2018, colegiul tehnologic a încasat până la data de
31.12.2018 un total de 360.389,21 lei, iar suma veniturilor
neîncasate până la această dată este de 314.710,79 lei.
Cea mai mare parte din veniturile încasate provine din
donații și sponsorizări, concesiuni ši închirieri
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Analiza SWOT
Rolul analizei SWOT
Analiza SWOT sintetizează cele mai importante aspecte din mediul extern şi intern al instituției,
respectiv factorii externi (ce grupează oportunităţile şi ameninţările sau constrângerile la care trebuie
să facă faţă organizaţia respectivă) şi interni (punctele forte sau tari şi cele slabe). Analiza SWOT
constituie o metodă de planificare strategică utilizată pentru a evalua punctele tari, punctele slabe,
oportunităţile şi ameninţările ce caracterizează şi influenţează anumiţi factori din cadrul instituției.
Ca urmare a unei astfel de analize, echipa managerială poate propune o îmbunătățire sau o
schimbare radicală a planului strategic. Procesul de cercetare are un rol important în prezicerea
trendurilor viitoare ši a direcției în care se îndreaptă instituția de învățământ.
Partea principală a acestei analize cuprinde
evaluarea următoarelor puncte:
 punctele tari ši punctele slabe: elemente
din interiorul colegiului asupra cărora se
poate avea un control direct;
 oportunitățile ši amenințările provin din
mediul exterior ši pot influența pozitiv sau
negativ evoluția instituției ši a părților care
fac parte din aceasta.

externe care influențează în bine sau în rău
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”,
Bucurešti.
Prin intermediul analizei acestor aspecte se
va obține o imagine cât mai clară asupra
stadiului curent al colegiului ši se pot
planifica etapele care urmează a fi parcurse
pentru a asigura o dezvoltare a sa din punct
de vedere economico–social.

Analiza SWOT este facilitată dacă se
foloseşte o listă de probleme care trebuie
urmărite în cadrul analizei şi ale căror
răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea
situaţiei de fapt a mediului şi a instituției.

Pe de altă parte, această analiză oferă
informații care ajută la sincronizarea
resurselor ši capacităților de organizare a
tuturor factorilor implicați, fiind astfel
identificate cele mai potrivite direcții de
acțiune pentru Colegiul Tehnologic „Viaceslav
Harnaj”, Bucurešti.

Prin creionarea analizei SWOT, se poate vorbi
despre o încercare de a identifica forțele
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Dimensiunea educativă și curriculară
În tot ceea ce presupune desfăşurarea
activităţii, evoluţiei şi imaginii instituţiei de
învăţământ un rol deosebit de important
revine resurselor materiale şi financiare ale
acesteia.

Derularea optimă a orelor de curs în cadrul
unei instituții šcolare se realizează printr-o
administrare eficientă a spațiilor šcolare, atât
prin prisma stării acestora, cât ši din punct de
vedere al dotării cu materialele necesare
curriculei specifice acesteia.

În vederea atragerii ši dezvoltării de noi
resurse, dar ši pentru utilizarea într-o manieră
eficientă a resurselor disponibile devine
necesară analiza punctelor tari ale instituției,
a punctelor slabe, a oportunităților ši a
amenințărilor. O influență semnificativă
asupra bunei funcționări a colegiului este
exercitată ši de sistemul de management
strategic existent la nivelul instituţiei. De
asemenea, un alt factor care necesită o
atenție sporită face referire la managementul
operațional.

Prin intermediul analizei instituţionale şi
administrative sunt avute în vedere relaţiile
pe care colegiul tehnologic le-a dezvoltat cu:
elevii, părinţii, comunitatea şi agenții
economici.
În scopul valorificării optime a acestor relaţii
este nevoie în primul rând de informarea
comunităţii locale în privinţa principalelor
realizări, dar şi nevoilor identificate la nivelul
instituţiei.
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MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența planului strategic şi a Planului de
Acţiune al Şcolii;

 Gradul ridicat de încărcare privind atribuțiile
manageriale;

 Elaborarea planului managerial pe baza
studiilor de diagnoză ši prognoză;

 Neimplicarea persoanelor delegate
rezolvarea anumitor sarcini de lucru.

 Existenţa organigramei;
 Existenţa
de sarcini;

procedurii

privind

delegarea

 Prezența procedurilor privind activitatea
managerială şi administrativă;
 Prezenţa rapoartelor de control privind
corectitudinea
întocmirii
actelor
şi
documentelor şcolare;
 Încadrarea
personalului
conform
reglementărilor legislative în vigoare;
 Derularea activității în concordanță cu
normele PSI de protecţie a muncii;
 Informarea permanentă în cadrul šedințelor
Consiliului Profesoral ši afišaj actualizat pentru
profesori ši pentru elevi.
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MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ
Oportunități

Amenințări

 Descentralizarea învățământului preuniversitar;

 Insuficiența
bugetului,
respectiv
neîndeplinirea planului anual de investiții;

 Cursuri
de
formare
în
domeniul
managementului educațional ši šedințe cu  Derularea cu dificultate a procesului
managerii de šcoli organizate de Inspectoratul decizional din cauza inexistenței bugetului
Šcolar pentru îmbunătățirea competențelor pentru investiții;
manageriale;
 Înlocuirea managerului din funcţie.
 Schimburi de experiență cu alte instituții de
învățământ.
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența la nivelului instituției de învățământ  Conducerea colegiului tehnologic nu are un
a unui spațiu corespunzător destinat activității buget propriu;
šcolare, respectiv a unui internat ši a unei  Fiecare investiţie este efectuată datorită
cantine/săli de mese.
demersurilor realizate de conducerea unităţii
 Colegiul tehnologic beneficiază de conectare către comunitatea locală.
la internet ši are în dotare 163 de calculatoare,
dintre care 116 sunt destinate elevilor;
 Elevii din cadrul instituției de învățământ
sunt foarte mulțumiți de numărul ši dotarea
bibliotecilor;
 Existența unui grad înalt de mulțumire în
rândul elevilor în ceea ce privešte de existența
ši dotarea sălilor de sport;
 Cadrele didactice sunt de părere că la
nivelul colegiului s-a îmbunătățit în foarte mare
măsură activitățile administrative de reabilitare
ši renovare a clădirilor/ sălilor de clasă,
respectiv dotarea cu materiale didactice;
 Majoritatea părinților elevilor au o părere
foarte bună cu privire dotările colegiului/
materialul didactic.
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RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Oportunități

Amenințări

 Descentralizarea ši asigurarea independenței  Lipsa unei planificării strategice ši a unei
financiare pe baza finanțării instituției de viziuni pe termen mediu şi lung conduce la lipsa
învățământ în funcție de numărul de elevi;
planificării financiare ši a cash-flow-ului curent
 Atragerea de fonduri prin intermediul pentru asigurarea finanțării dezvoltării instituției
de învățământ;
Comitetului părinților ši din închirierea de spații;
 Derularea de parteneriate specifice în  Insuficiența resurselor financiare pentru
vederea identificării unor resurse financiare îndeplinirea obiectivelor colegiului şi nealocarea
pentru dezvoltarea colegiului;
acestora la timpul potrivit;
 Dezvoltarea parteneriatelor public-private în  Inexistența politicilor de investiții la nivel
procesul educațional ši al formării profesionale;
național ši inadvertența între diverse programe
 Standardizarea activității ši implementarea de dotări ale instituției (necorelarea între dotările
procedurilor conform normelor de evaluare primite prin diverse programe educaționale ši
ARACIP va conduce la crešterea performanței; spațiile necesare pentru funcționare);
 Stabilirea obiectivelor şi a indicatorilor de  Interesul scăzut al societăţii pentru educaţie.
performanţă conform normelor CEAC;
 Existența unui spațiu temporal adecvat
(2014-2020) pentru realizarea de investiții prin
intermediul
proiectelor
cu
finanțare
nerambursabilă;
 Prezența planurilor anuale şi a planurilor de
management;
 Prezența programelor guvernamentale ce
sprijină copiii din medii dezavantajate;
 Completarea fondului de carte ši adaptarea
acestuia la programele šcolare.
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RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența unei colaborări excelente cu  Slaba mediatizare
comunitatea locală;
reprezentanţii comunităţii locale;

a

colaborărilor

cu

 Cooperarea cu Direcția Generală de Poliție a  Interesul scăzut al familiei pentru şcoală
Municipiului Bucurešti, în vederea crešterii odată cu trecerea de la învăţământul primar la
cel gimnazial şi liceal;
siguranței în šcoli;
 Derularea de proiecte internaționale cu  Majoritatea părinților ši elevilor colegiului
Parlamentul European, Asociația Global tehnologic nu îši doresc înființarea programului
Dignity, respectiv de proiecte naționale cu alte „After School”.
instituții de învățământ, Proedus, respectiv CEC
Bank.
 Majoritatea personalului didactic are în
foarte mare măsură un sentiment de mândrie
pentru faptul că îši desfăšoară activitatea în
cadrul Colegiul Tehnologic ,,Viaceslav Harnaj,
respectiv este mulțumit în mare măsură de
imaginea colegiului în comunitate.
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RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE
Oportunități

Amenințări

 Consilierea
părinţilor
prin
lectorate  Modalitatea de admitere în ciclul liceal
săptămânale organizate de personalul didactic; contribuie la orientarea interesului elevilor şi
părinţilor spre obţinerea de note mari în
 Crešterea gradului de implicare şi a rolului
detrimentul acumulării de cunoştinţe teoretice
comunităţii locale (părinți, agenți economici,
şi practice;
primărie) în procesul de luare a deciziilor în
 Mediul extern prin influenţa negativă a
ceea ce priveşte dezvoltarea colegiului;
anturajului poate provoca comportamente
 Derularea de schimburi de experienţă cu alte deviante în rândul adolescenţilor;
instituţii de învăţământ;
 Nivelul de interes scăzut al elevilor duce la
 Existența planurilor operaționale anuale ši a scăderea nivelului de performanţă şcolară
planurilor de management;
cuantificată prin participări la olimpiade şi
 Oportunitatea de a oferi elevilor ši cadrelor concursuri, gradul de promovabilitate la testele
didactice noi šanse de dezvoltare personală, naţionale şi restrângerea interesului pentru
continuarea studiilor;
respectiv profesională;
 Timpul limitat al părinților/ plecările în
 Realizarea de parteneriate educaționale cu
străinătate conduc la slaba implicare a
alte instituții de învățământ, instituții de artă ši
acestora în viața šcolară a copiilor;
cultură, ONG-uri, etc.;
 Formalismul în derularea contractelor de
 Îmbunătățirea colaborării cu media locală
colaborare cu alte instituţii partenere;
pentru menţinerea imaginii colegiului;
 Incoerenţa reformei educaţionale ca urmare
 Dezvoltarea de noi proiecte naţionale şi a modificărilor permanente ale politicii
europene.
educaţionale;
 Restrângerea
activităţii
unor
agenţi
economici de profil din zonă cu impact atât
asupra integrării absolvenţilor pe piaţa muncii;
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Dimensiunea educativă și curriculară
Calitatea în educaţie desemnează un
complex de principii şi practici ce traversează
întregul mediu educaţional, în totalitatea
componentelor sale, orientat spre obţinerea
de rezultate superioare, raportate la
standarde şi spre satisfacerea nevoilor şi
aşteptărilor beneficiarilor educaţiei.

La nivelul unei instituții de învățământ
dimensiunea educativă este completată de
procedeele de predare utilizate, modalitățile
de evaluare ši motivare ale elevilor. Pe de altă
parte un aspect important de menționat este
adaptarea ofertei educaționale la diagnoza
contextului socio-economic ši cultural.

Educaţia reprezintă o prioritate absolută şi un
agent cheie al asigurării coeziunii sociale
capabil să contribuie la îmbunătăţirea
climatului democratic european. Activitatea
educativă dezvoltă gândirea critică şi
stimulează implicarea tinerei generaţii în
actul decizional în contextul respectării
drepturilor
omului
şi
al
asumării
responsabilităţilor sociale.

În vederea asigurării unei dezvoltări optime a
resurselor umane ši implicit a elevilor care
urmează cursurile colegiului este nevoie de o
optimizare continuă a accesului acestora la
resursele educaționale (auxiliare curriculare,
fondul de carte, tehnologie informatică,
servicii de orientare, consiliere ši formare).
De asemenea, instituțiile de învățământ
trebuie să asigure informarea factorilor
interesaţi interni şi externi cu privire la
programele de studii şi, după caz, cu privire la
certificatele, diplomele şi calificările oferite.
Pentru promovarea ofertei educaţionale şi
menţinerii unei bune imagini publice, šcoala
trebuie să aplice proceduri de comunicare
transparente şi eficiente.

În ceea ce privešte procesul de alegere a unei
instituții de învățământ intervin o multitudine
de factori dintre care se remarcă oferta
educativă ši curriculară a šcolii.
În cadrul acestei categorii intră, atât
pregătirea corpului profesoral, cât ši materiile
studiate în cadrul colegiului tehnologic. De
asemenea, este foarte importantă existența
unui orar care este adaptat în conformitate cu
cerințele igienice ši pedagogice ale celor
implicați.

Importanța acestor aspecte în activitatea
educativă subliniază importanța unei analize
în detaliu a aspectelor menționate.
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RESURSE CURRICULARE
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența la nivelul colegiului a materialului  Majoritatea elevilor declară că dificultatea,
curricular (planuri cadru, programe şcolare);
respectiv complexitatea materiilor studiate îi
 Majoritatea elevilor apreciază faptul că toții nemulțumesc în mare măsură;
profesorii comunică bine cu elevii;

 Lipsa unor cursuri noi inovative;

 Cea mai mare parte a elevilor apreciază cel  Absența unor standarde comune de
mai mult la profesorii colegiului, calitatea actului evaluare şi utilizarea unor procedee de
didactic (evaluare, predare) ši modalitatea de evaluare tradiţionale pentru unele discipline;
desfăšurare a orelor;
 În cadrul procesului educaţional accentul
 Cei mai mulți profesori apreciază că
este pus deseori pe predare şi pe transmitere
informația programei šcolare a disciplinei pe
de informaţii;
care o predau este bine structurată iar structura
ši conținutul manualelor šcolare este ušor de  Existența unor stiluri de predare diferite;
înțeles de către elevi.
 Lipsa unor teme adecvate nevoilor de
 Discipline opţionale în conformitate cu oferta educaţie ale elevilor la ora de dirigenţie;
colegiului tehnologic;
 Aplicarea programelor în vigoare în procesul
educațional;
 Materia este parcursă ritmic de către toate
cadrele didactice;
 Numărul mare de activități extrašcolare ši
proiecte la care participă elevii, le conferă
acestora posibilităţi de afirmare, de exprimare a
propriilor interese şi de cultivare a idealurilor
profesionale;
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RESURSE CURRICULARE
Oportunități

Amenințări

 Posibilitatea de individualizare a procesului  Instabilitatea politică duce la modificări ale
didactic în funcţie de posibilităţile şi interesele Legii Educaţiei Naţionale şi a politicilor
elevului;
educaţionale cu impact în realizarea
 Favorizarea unei comunicări interactive între regulamentelor, metodologiilor şi a ghidurilor
metodologice;
colegiu şi beneficiarii educaţiei prin intermediul
proiectele educative desfăšurate;
 Complexitatea ši încărcarea programei
 Oportunitatea privind preluarea şi adaptarea şcolare provoacă dificultăți în asimilarea
cunoštințelor ši realizarea temelor;
metodelor de bună practică referitoare la
activităţile didactice din ţările Uniunii Europene;  Nesiguranţa ponderii CDŞ-ului în planurile de
 Prezența planurilor operaționale anuale ši a învăţământ influenţează numărul cadrelor
didactice;
planurilor de management;
 Gradul scăzut de libertatea a profesorilor de a
 Programe flexibile de pregătire suplimentară/
utiliza metode alternative de predare în afara
consultaţii;
programei şcolare conduce la rutină;
 Posibilitatea personalizării ofertei curriculare
 Prezența unor instituţii de învăţământ mai
şi a instituţiei prin cursurile opţionale oferite
atractive din punct de vedere curricular;
în instituția de învățământ;
 Nivelul de pregătire al elevilor nu este reflectat
 Planificare strategică a ofertei de formare
mereu de media de admitere a acestora;
profesională prin învăţământul tehnic şi
profesional conform directivelor care definesc  Elevii provin din şcoli având culturi
organizaţionale diferite;
politicile din PLAI şi PRAI;
 Lipsa unui grafic al activităţilor extraşcolare
 Existența programelor educaționale pilot.
pentru fiecare clasă;
 Neconcordanţa între numărul de materiale
didactice ši necesităţile elevilor.
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RESURSE UMANE
Puncte tari

Puncte slabe

 Existența unui corp profesoral foarte bine  Lipsa fondurilor pentru motivarea cadrelor
pregătit, cu rezultate în activitatea didactică;
didactice;
 Majoritatea
cadrelor
didactice
sunt  Lipsa unei legislaţii care să asigure
preocupate de dezvoltare profesională ši remunerarea cadrelor didactice care se implică
formare continuă;
în pregătirea elevilor pentru evaluările naţionale;
 Majoritatea profesorilor din cadrul instituției  Probleme în adaptarea unor cadre didactice la
de învățământ, îši apreciază experiența de cultura organizaţională şi la mediul intelectual
pregătire profesională ca fiind foarte bună;
din cadrul colegiului tehnologic;
 Majoritatea cadrelor didactice sunt implicate  Tratarea sporadică a influenţei pozitive a
activităţii educative şcolare şi extraşcolare
în activități extrašcolare;
asupra
dezvoltării
personalităţii
elevilor
 Părinții elevilor din cadrul colegiului au o
colegiului tehnologic.
părere foarte bună cu privire la calitatea ši
nivelul de pregătire al corpului profesoral.
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RESURSE UMANE
Oportunități

Amenințări

 Posibilitatea participării personalului didactic  Scăderea populaţiei şcolare duce la stresul
la cursuri de formare şi perfecţionare;
ocupaţional al profesorilor;
 Realizarea de parteneriate educaţionale cu
instituţii de învăţământ din ţară, dar şi cu
instituţii de învăţământ din cadrul programelor
europene;

 Politicile
de
finanţare
învăţământului preuniversitar
reducerea normelor didactice;

actuale
contribuie

a
la

 Nivelul scăzut al salarizării contribuie la lipsa
 Îmbunătățirea
comunicării
în
cadrul motivației absolvenților de învățământ superior
colegiului tehnologic (de exemplu prin activităţi pentru titularizare, cât ši la menținerea în sistem
la nivelul comisiilor metodice);
a personalului didactic existent;
 Recompensarea profesorilor meritoşi prin  Lipsa motivației personalului didactic pentru
gradaţia de merit oferită de autorităţile locale;
activitățile extrašcolare influențează dezvoltarea
multidisciplinară a elevilor;
 Desfăšurarea unor cursuri de perfecţionare
de utilizare a mijloacelor multimedia şi a  Politicile educaționale şi birocraţia duc la
metodelor interactive de instruire oferite de dificultăți în obținerea gradelor didactice;
Casa Corpului Didactic a Municipiului  Gradul redus de implicare a personalului
Bucureşti;
didactic ši a părinților în îndrumarea elevilor cu
probleme comportamentale spre consiliere,
 Realizarea
unor
dezbateri/
lecţii
conduce la dificultăți în realizarea orelor de curs.
demonstrative în cadrul comisiilor metodice;
 Monitorizarea
şi
diseminarea
fişelor
periodice de evaluare a activităţilor educative.
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Probleme identificate în urma analizei SWOT
 Gradul ridicat de încărcare privind atribuțiile manageriale;
 Mediatizarea slabă a colaborărilor cu comunitatea locală;
 Redistribuirea CDŞ ca urmare a lipsei de propunere privind oferta curriculară a anumitor
discipline;
 Lipsa unor standarde comune de evaluare şi utilizarea unor procedee de evaluare tradiţionale
pentru unele discipline;
 Lipsa fondurilor pentru motivarea cadrelor didactice;

Resurse strategice
 Existența planului strategic şi a Planului de Acţiune al Şcolii;
 Existența la nivelului instituției de învățământ a unui spațiu corespunzător destinat activității
šcolare;
 Existența unei colaborări excelente cu reprezentanţii comunităţii locale;
 Cooperarea cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului Bucurešti, în vederea crešterii
siguranței în šcoli;
 Conformitatea disciplinelor opţionale cu oferta colegiului tehnologic;
 Existența unui corp profesoral foarte bine pregătit, cu rezultate în activitatea didactică.
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Componenta
strategică




Viziune, Misiune, Valori
Ținte strategice ale colegiului și opțiuni
strategice



Obiective specifice



Modalități de monitorizare/ evaluare

Componenta
strategică


Viziune, Misiune, Valori



Ținte strategice ale colegiului



Opțiuni strategice



Obiective specifice



Modalități de monitorizare/ evaluare
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Misiunea Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
Misiunea colegiului este de a deveni un model de succes în
formarea profesională inițială oferind elevilor educația
necesară bazată pe responsabilitate în însușirea de
competențe și aptitudini necesare integrării profesionale pe
piața muncii.
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Viziunea Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj
Adaptarea la standardele europene, crearea unui cadru
educațional competitiv și promovarea spiritului de inițiativă și
creativitate cu scopul de a forma și dezvolta personalitatea
elevilor.

CALITATE
111
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VALORI
COMPETITIVITATE

CREATIVITATE
INIȚIATIVĂ
LUCRU ÎN ECHIPĂ
PROFESIONALIM
RESPONSABILITATE
SPIRIT PRACTIC
112
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3.2.Ținte strategice ale colegiului și opțiuni strategice
Țintele strategice ale colegiului sunt stabilite în legătură directă cu resursele umane, materiale şi
financiare şi sunt concepute ţinând cont de oportunităţile şi ameninţările atât din mediul intern, cât
şi extern.

O.G.1. Informarea personalului de la nivelul
colegiului, cu privire la actele normative
referitoare la încadrarea, perfecționarea și
evaluarea personalului colegiului.
O.G.2. Implicarea cadrelor didactice în activități
de formare și dezvoltare profesională pentru
revalorificarea metodelor clasic-tradiționale și
aplicarea metodelor active, de grup.
O.G.3. Sprijinirea și încurajarea personalului
colegiului la cursuri de formare profesională
continuă sau perfecționare pentru creșterea
performanțelor profesionale.
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Ținta 1
Formarea și dezvoltarea
competențelor profesionale
și personale a resurselor
umane în vederea asigurării
calității și eficienței
educației, precum și
adaptării continue a ofertei
educaționale la cerințele
mediului economic.
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Ținta 2

O.G.1. Atragerea de surse de finanțare pentru
dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea bazei
materiale a școlii necesară promovării și
desfășurării unui învățământ modern.

Asigurarea și modernizarea
bazei materiale a școlii
pentru derularea optimă a
activităților și creșterea
performanței elevilor prin
participarea la concursuri și
olimpiade școlare.

O.G.2. Utilizarea eficientă a resurselor
materiale și financiare în privința dezvoltării
bazei materiale a colegiului tehnologic.

O.G.1. Actualizarea permanentă a ofertei
educaționale conform aptitudinilor și nevoile
elevilor prin consultarea acestora și implicarea
părinților în desfășurarea activităților extrașcolare
și extracurriculare.
O.G.2. Dezvoltarea unei culturi a calității în
procesul de predare – învățare – evaluare.
O.G.3. Creșterea cu 15% a numărului de ore în
care se utilizează metode moderne de predare învățare - evaluare la nivelul colegiului în anul
școlar viitor.
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Ținta 3
Diversificarea
curriculum-ului la decizia
școlii și a ofertei
educaționale în vederea
atragerii elevilor și
îmbunătățirii condițiilor de
educație prin promovarea
culturii calității.
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O.G.1. Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice
a spiritului de echipă, a abilităților manageriale
a timpului și de management de proiect.

Ținta 4

O.G.2.
Asigurarea
unui
climat
optim
desfășurării activităților educaționale prin
menținerea
unei
bune
colaborări
cu
reprezentanții autorităților locale.

Optimizarea activității
manageriale de la nivelul
colegiului și actualizarea
documentelor manageriale
în conformitate cu
reglementările în vigoare.

O.G.3. Asigurarea unui sistem al calității la
nivelul școlii prin optimizarea și implementarea
condițiilor de calitate care au la bază proceduri
specifice.

O.G.1. Actualizarea și creșterea cu 15% a
contractelor de parteneriat încheiate cu
operatorii economici din România și din țările
europene în vederea efectuării activității
practice a elevilor la standarde europene.
O.G.2. Responsabilizarea comunității locale în
susținerea colegiului.
O.G.3. Promovarea rezultatelor obținute de elevii
colegiului la olimpiade și concursuri în vederea
creșterii prestigiului colegiului tehnologic.
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Ținta 5
Dezvoltarea și eficientizarea
parteneriatelor colegiucomunitate locală/ agenți
economici pentru creșterea
eficienței lucrului în
parteneriat cu comunitatea
locală și instruirea practică
a elevilor.
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3.3.Obiective specifice

RESURSE CURRICULARE
 Identificarea opiniei elevilor cu privire la oferta curriculară a colegiului.
 Implicarea părinților și a elevilor în dezvoltarea ofertei curriculare.
 Corelarea ofertei educaționale cu necesitățile identificate la nivelul agenților economici
relevanți.
 Asigurarea unui cadru potrivit desfășurării activităților educaționale și de dezvoltare a
competențelor necesare mediului economic.
 Participarea reprezentanților colegiului tehnologic la târgurile educaționale organizate pe
raza municipiului.
 Participarea elevilor la activități instructiv-educative și de dezvoltare a competențelor
necesare mediului economic.
 Adecvarea și optimizarea demersului didactic în vederea asigurării de servicii
educaționale de calitate pentru toți elevii colegiului.
 Promovarea exemplelor de bună practică (predare - învățare - evaluare) de la nivelul
colegiului.
 Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a lecțiilor AeL în vederea creșterii calității procesului
de învățământ și îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în vigoare.

RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
 Dezvoltarea de noi parteneriate în vederea obținerii de sponsorizări pentru dezvoltarea și
îmbunătățirea bazei materiale școlare.
 Dotarea colegiului cu noi echipamente și materiale didactice necesare desfășurării activității
didactice la cele mai înalte standarde.
 Inventarierea semestrială a sălilor de clasă în vederea identificării necesarului de echipamente.
 Actualizarea permanentă a materialelor didactice în conformitate cu standardele de calitate.
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RESURSE UMANE
 Informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la actele normative în vigoare.
 Stabilirea cursurilor și a programelor de formare continuă pe care cadrele didactice doresc să le
urmeze.
 Asigurarea posibilității de participare semestrială a cadrelor didactice la cursuri/ stagii de formare
în vederea perfecționării acestora.
 Realizarea la nivelul colegiului a unor activități de perfecționare a cadrelor didactice.
 Creșterea cu 20% a numărului de participări la cursuri de instruire în domeniul managementului
instituțional pentru personalul didactic și didactic auxiliar.
 Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ bazat pe lucrul în echipă, transparență și
asumarea responsabilă.

RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE
 Promovarea și îmbunătățirea permanentă a mijloacelor de comunicare la nivelul relației dintre
colegiu și comunitate.
 Elaborarea de proceduri specifice la nivelul colegiului.
 Evaluarea instituțională internă anuală cu scopul determinării gradului de conformitate cu
standardele de acreditare specifice.
 Extinderea și eficientizarea parteneriatelor.
 Creșterea cu 15% a numărului de parteneriate încheiate cu comunitatea locală, organizații nonguvernamentale, companii.
 Relaționarea cu părinții și implicarea acestora în activitățile desfășurate pentru formarea și
orientarea în carieră a elevilor
 Creșterea cu 15% a numărului de ședințe cu părinții începând cu anul școlar viitor.
 Implicarea părinților în activitățile și evenimentele organizate la nivelul colegiului tehnologic.
 Diseminarea rezultatelor obținute în urma participării la activitățile organizate la nivel local cu
ajutorul mass-mediei.
 Creșterea cu 10% a numărului participărilor colegiului la activitățile desfășurate la nivelul
comunității locale.
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3.4. Modalități de monitorizare/ evaluare
Modalități de monitorizare/ evaluare pentru ținta 1:





Existența materialelor de informare cu privire la acte normative de interes;
Promovabilitatea la cursurile de formare continuă;
Certificate de participare la cursuri de formare continuă;
Rezultatele școlare ale elevilor.

Modalități de monitorizare/ evaluare pentru ținta 2:





Liste de inventar;
Buget de venituri și cheltuieli;
Existența contractelor de sponsorizări;
Facturi.
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Modalități de monitorizare/ evaluare pentru ținta 3:






Oferta curriculară revizuită;
Rezultatele școlare ale elevilor;
Rezultate obținute la concursurile școlare ale elevilor;
Chestionare aplicate părinților;
Chestionare aplicate elevilor.

Modalități de monitorizare/ evaluare pentru ținta 4:
 Promovabilitatea la cursurile de formare personală/ profesională;
 Numărul prezențelor reprezentanților autorităților locale la ședințe;
 Rezultatele școlare ale elevilor.

Modalități de monitorizare/ evaluare pentru ținta 5:





Numărul prezențelor părinților la ședințe;
Acorduri de practică încheiate;
Rezultatele școlare ale elevilor;
Contracte de parteneriat încheiate.
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operațională


Plan operațional (2018-2019)



Finanțarea planului

Componenta
operațională


Plan operațional (2018-2019)



Finanțarea planului
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Domeniul RESURSE CURRICULARE
O.G.1. Actualizarea permanentă a ofertei educaționale conform aptitudinilor și nevoile elevilor
prin consultarea acestora și implicarea părinților în desfășurarea activităților extrașcolare și
extracurriculare.
O.G.2. Dezvoltarea unei culturi a calității în procesul de predare – învățare – evaluare.
O.G.3. Creșterea cu 15% a numărului de ore în care se utilizează metode moderne de predare învățare - evaluare la nivelul colegiului în anul școlar viitor.
Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 1. Identificarea opiniei elevilor cu privire la oferta curriculară a colegiului.
A1. Organizarea de
întâlniri
semestriale cu
elevii în scopul
dezbaterii ofertei
curriculare.

Conducerea
colegiului
Diriginții claselor

Materiale
informative cu
privire la oferta
curriculară
Elevii colegiului
Cadre didactice

Anual

Creșterea
interesului elevilor
pentru orele
desfășurate.

Lista elevilor
participanți

Obiectiv specific 2. Identificarea opiniei elevilor cu privire la oferta curriculară a colegiului.
A1. Organizarea de
întâlniri
semestriale cu
părinții elevilor în
scopul dezbaterii
ofertei curriculare.

Conducerea
colegiului
Diriginții claselor

Părinții elevilor
Cadre didactice
Materiale
informative cu
privire la oferta
curriculară

Anual

Creșterea gradului
de satisfacție a
părinților față de
activitatea
educativă a
colegiului.

Lista părinților
participanți

Obiectiv specific 3. Implicarea părinților și a elevilor în dezvoltarea ofertei curriculare.
A1. Organizarea de
întâlniri de analiză a
rezultatelor obținute
în urma consultării
elevilor și a
părinților cu privire
la oferta curriculară
a colegiului.

Diriginții claselor
Consilierul școlar

Cadre didactice
școlar
Chestionare

Anual
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Creșterea gradului
de satisfacție a
elevilor în ceea ce
privește activitatea
educativă de la
nivelul colegiului.
Actualizarea
ofertei curriculare
a colegiului.

Numărul întâlnirilor
organizate
Lista participanților
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Activități

Responsabili

A2. Organizarea
unor întâlniri
informative cu
părinții și elevii cu
privire la
oportunitățile
elevilor pe piața
muncii după
absolvire.

Conducerea
colegiului
Consilierul școlar

Resurse
necesare

Termen

Părinții elevilor
Elevii
Resurse
financiare
Consumabile
Birotică

Anual

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Dezvoltarea
relației școalăfamilie Creșterea,
la nivelul fiecărui
an școlar, cu 15%
a numărului
părinților
implicați.

Numărul întâlnirilor
organizate
Lista părinților
participanți

Obiectiv specific 4. Corelarea ofertei educaționale cu necesitățile identificate la nivelul agenților economici relevanți.
A1. Stabilirea și
Conducerea
Reprezentanți ai
Anual
Asigurarea
Numărul întâlnirilor
organizarea de
colegiului
agenților
cadrului
realizate
întâlniri cu
economici
instructiv-educativ Numărul de
reprezentanți ai
pentru procesul
participanți
agenților economici
educațional.
în vederea
identificării
nevoilor existente.
A2. Realizarea
Conducerea
Cadre didactice
Anual
Actualizarea
Modificările aduse
ofertei educaționale colegiului
ofertei curriculare ofertei curriculare
a colegiului astfel
în funcție de
Șefi de catedră
încât să corespundă
nevoile
cerințelor mediului
comunității.
economic și
nevoilor de formare
profesională inițială.
Obiectiv specific 5. Asigurarea unui cadru potrivit desfășurării activităților educaționale și de dezvoltare a competențelor
necesare mediului economic.
A1.Realizarea de
activități instructiv
- educative și de
dezvoltare a
competențelor în
concordanță cu
cerințele mediului
economic.

Conducerea
colegiului
Consilier educativ

Consilier educativ
Cadre didactice
Resurse materiale
Resurse
financiare
Elevi

123

Permanent

Îmbunătățirea
performanțelor
elevilor și
creșterea gradului
de inserție pe
piața muncii.

Lista elevilor
participanți
Rezultatele
obținute
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Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Creșterea
Numărul premiilor
interesului elevilor acordate
pentru activitățile
instructiv educative, de
consiliere și
orientare.
Cunoașterea
A3. Monitorizarea
Diriginți
Resurse materiale Permanent
Fișa de activitate
gradului
de
periodică a
Responsabil
Resurse
Fișa de asistență
participare a
frecvenței la orele
comisie
financiare
la oră
elevilor și
și la activitățile de
Elevi
profesorilor la
consiliere și
activități de
orientare
consiliere și
organizate.
orientare.
Obiectiv specific 6. Participarea reprezentanților colegiului tehnologic la târgurile educaționale organizate pe raza municipiului.
Creșterea gradului Materiale de
A1.Analiza mediului Conducerea
Cadre didactice
Anual
de participare la
educațional în
colegiului
Resurse
informare
târgurile
vederea identificării Secretariatul
informaționale
educaționale
acțiunilor și
colegiului
relevante pentru
târgurilor
colegiul
educaționale.
tehnologic.
A2. Participarea la
Conducerea
Cadre didactice
Anual
Identificarea
Numărul
târguri educaționale colegiului
Resurse
noutăților în
participărilor la
locale, naționale și
informaționale
domeniu.
acțiuni și târguri
internaționale.
educaționale
Obiectiv specific 7. Participarea elevilor la activități instructiv-educative și de dezvoltare a competențelor necesare
mediului economic.
Creșterea
A1.Informarea
Conducerea
Cadre didactice
Semestrial
Materiale de
interesului elevilor informare
elevilor cu privire la colegiului
Resurse materiale
pentru activitățile
activitățile
Coordonator
Resurse
instructiv instructiv-educative programe și
financiare
educative și de
și de dezvoltare a
proiecte
Elevi
dezvoltare a
competențelor
competențelor
necesare la care pot
specifice mediului
participa.
economic.
A2. Acordarea de
recompense
elevilor care au
obținute rezultate
bune la concursuri
și olimpiade.

Conducerea
colegiului

Sponsorizări
Resurse materiale
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Permanent
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Activități

Responsabili

A2.Îndrumarea
elevilor către
activitățile
instructiv educative și de
dezvoltare a
competențelor
cerute pe piața
muncii.

Responsabili de
comisii metodice

Resurse
necesare

Termen

Cadre didactice
Resurse materiale
Resurse
financiare
Elevi

Semestrial

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Creșterea cu 15%
a numărului
elevilor
participanți la
astfel de
activități.

Numărul
activităților
desfășurate
Numărul elevilor
participanți
Rezultatele
obținute

Obiectiv specific 8. Adecvarea și optimizarea demersului didactic în vederea asigurării de servicii educaționale de calitate
pentru toți elevii colegiului.
A1.Informarea
Conducerea
Resurse materiale Semestrial
Documentele
Întregul personal
personalului
colegiului
al școlii cunoaște comisiilor
Personalul
didactic și a
metodice
standardele de
Comisia CEAC
didactic
personalului
acreditare
Portofoliile
didactic auxiliar cu
reglementate.
cadrelor didactice
privire la
standardele de
acreditare
reglementate.
A2.Asigurarea
serviciilor de
orientare și
consiliere pentru
elevi.

Conducerea
colegiului

Resurse materiale
Resurse
financiare

Semestrial

Creșterea gradului
de implicare a
elevilor în
activitățile
colegiului.

Număr de elevi
consiliați
Numărul elevilor
care au abandonat
școala

Obiectiv specific 9. Promovarea exemplelor de bună practică (predare - învățare - evaluare) de la nivelul colegiului.
A1.Organizarea de
activități de
informare a
comunității cu
privire la
rezultatele obținute
de elevi pe
parcursul anului
școlar.

Conducerea
colegiului
Diriginți

Resurse
financiare
Personalul
didactic
Părinți

Anual
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Îmbunătățirea
imaginii colegiului
în comunitate.

Numărul
activităților
organizate
Numărul
persoanelor
participante
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Activități

Responsabili

A2.Mediatizarea
rezultatelor
obținute la
olimpiade și
activități de către
elevii din cadrul
colegiului.

Conducerea
colegiului
Secretariatul
colegiului

Resurse
necesare

Termen

Resurse
financiare
Cadre didactice

Anual

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Promovarea
colegiului
tehnologic la
nivelul
municipiului.

Existența
rezultatelor
publicate.

Obiectiv specific 9. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a lecțiilor AeL în vederea creșterii calității procesului de
învățământ și îndeplinirea standardelor de pregătire conform normelor în vigoare.
A1.Crearea unei
Conducerea
Echipamente IT
Septembrie 2019 Identificarea
Existența bazei de
baze de date care
colegiului
necesarului
de
date
Softuri
să conțină softurile Profesor TIC
softuri
educaționale
educaționale
educaționale.
Resurse
utilizate și
financiare
disciplinele la care
sunt utilizate.
Conducerea
Conducerea
Creșterea cu 10%
Numărul
A2.Asistența
Permanent
colegiului
colegiului
a
numărului
de
asistențelor la ore
cadrelor didactice
lecții
AeL.
realizate
la ore în vederea
Resurse materiale
monitorizării
Creșterea
lecțiilor AeL.
interesului elevilor
pentru orele
desfășurate.
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Domeniul RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
O.G.1. Atragerea de surse de finanțare pentru dezvoltarea, menținerea și îmbunătățirea bazei
materiale a școlii necesară promovării și desfășurării unui învățământ modern.
O.G.2. Gestionarea eficientă a resurselor materiale și financiare în privința dezvoltării bazei
materiale a colegiului.
Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 1. Dezvoltarea de noi parteneriate în vederea obținerii de sponsorizări pentru dezvoltarea și îmbunătățirea
bazei materiale școlare.
A1.Identificarea și
contactarea
posibilelor surse
de finanțare.

Conducerea
colegiului
Responsabil
financiar

Resurse
informaționale

Permanent

Obținerea de
fonduri
extrabugetare.

Existența
contractele
semnate cu
sponsorii

A2.Organizarea de
întâlniri cu
reprezentanții
sponsorilor.

Conducerea
colegiului

Resurse materiale
și financiare

Semestrial

Creșterea
numărului de
sponsorizări
primite.

A1.Informare
personalului de la
nivelul colegiului cu
privire la
standardele de
calitate din punct
de vedere al bazei
materiale necesare.
A2.Achiziționarea
materialelor
didactice necesare
desfășurării
procesului
educativ.

Conducerea
colegiului
CEAC

Resurse
informaționale
Documente MEN

Permanent

Cunoașterea
standardelor de
calitate de tot
personalul
colegiului.

Materiale
informaționale

Conducerea
colegiului
Responsabil
financiar

Resurse
financiare
Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

Anual

Materiale
didactice
achiziționate
pentru realizarea
actului
educațional.

Contracte de
achiziții publice
Procese verbale
Existența
materialelor
achiziționate

Numărul de ședințe
organizate
Numărul
sponsorizărilor
obținute
Obiectiv specific 2. Dotarea colegiului cu noi echipamente și materiale didactice necesare desfășurării activității didactice la
cele mai înalte standarde.
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Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 3. Inventarierea semestrială a sălilor de clasă în vederea identificării necesarului de echipamente.
A1.Identificarea
resurselor
materiale necesare
asigurării unui
climat educațional
optim.
A2.Inventarierea
dotărilor și
resurselor de la
nivelul întregului
colegiu.

Conducerea
colegiului
Diriginți

Cadre didactice

Permanent

Identificarea
resurselor
materiale
necesare.

Procese verbale

Administrator
Conducerea
colegiului

Lista de inventar
Resurse umane

Anual

Monitorizarea
permanenta a
resurselor
colegiului.

Lista de inventar

Obiectiv specific 4. Actualizarea permanentă a materialelor didactice în conformitate cu standardele de calitate.
A1.Diseminarea
materialelor
informaționale cu
privire la
standardele de
calitate din punct
de vedere al bazei
materiale necesare

CEAC
Conducerea
colegiului

Documente MEN
Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

Permanent

Informarea
întregului
personal al
colegiului cu
privire la
standardele de
calitate.

Materiale
informaționale

A2.Achiziționarea
materialelor
didactice necesare
desfășurării
procesului educativ

Administrator
Conducerea
colegiului

Resurse
financiare
Legislația în
vigoare

Anual

Materiale
didactice
achiziționate
pentru realizarea
actului
educațional.

Procese verbale
Contracte de
achiziții publice
Contracte de
sponsorizare
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Domeniul RESURSE UMANE
O.G.1. Informarea personalului de la nivelul colegiului, cu privire la actele normative referitoare la
încadrarea, perfecționarea și evaluarea personalului colegiului.
O.G.2. Sprijinirea personalului colegiului în vederea participării la cursuri de formare profesională
continuă sau perfecționare pentru creșterea performanțelor profesionale.
O.G.3. Implicarea cadrelor didactice în activități de formare și dezvoltare profesională pentru
revalorificarea metodelor clasic-tradiționale și aplicarea metodelor active, de grup.
O.G.4. Dezvoltarea în rândul cadrelor didactice a spiritului de echipă, a abilităților manageriale a
timpului și de management de proiect.
Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 1. Informarea permanentă a cadrelor didactice cu privire la actele normative în vigoare.
A1.Organizarea de
ședințe informative
cu personalul
colegiului ori de
câte ori apar
modificări în
legislația din
domeniul
educației.

Conducerea
colegiului

Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

Permanent

Cunoașterea
legislației în
vigoare de
personalul
colegiului.

Numărul ședințelor
organizate.

Obiectiv specific 2. Stabilirea cursurilor și a programelor de formare continuă pe care cadrele didactice doresc să le urmeze.
A1.Identificarea
nevoilor de formare
profesională in
rândul cadrelor
didactice din cadrul
colegiului.

Responsabili
comisii metodice
Conducerea
colegiului

Resurse materiale
Chestionare
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Semestrial

Cunoașterea
programelor de
formare dorite de
profesori.

Chestionarele
completate
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Activități

Responsabili

A2. Organizarea de
întâlniri cu
personalul școlii în
scopul stabilirii
cursurile și
programele de
formare
profesională ce se
vor organiza în
cadrul colegiului

Conducerea
colegiului
Responsabili
comisii metodice

Resurse
necesare

Termen

Resurse materiale
Cadre didactice

Semestrial

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Stabilirea
cursurilor de
formare
profesională ce
vor fi desfășurate
la nivelul
colegiului.

Lista profesorilor
participanți.
Lista cursurilor
stabilite.

Obiectiv specific 3. Asigurarea posibilității de participare semestrială a cadrelor didactice la cursuri/ stagii de formare în
vederea perfecționării acestora.
A1.Informarea
Conducerea
Oferte de formare Permanent
Tot personalul
Materiale
personalului
colegiului
continuă
colegiului dispune informaționale
didactic și
de informații cu
Responsabili
Proceduri CEAC
Numărul
personalului
privire la cursuri
comisii metodice
personalului
didactic auxiliar cu
de formare
colegiului care a
privire la cursurile
continuă.
fost informat
de formare
profesională.
A2. Participarea
cadrelor didactice
la cursuri de
formare
profesională.

Conducerea
colegiului
Cadrele didactice

Documente MEN
Oferta de formare
continuă
Proceduri CEAC

Permanent

A3.Asigurarea
participării
personalului
didactic la activități
metodice de la
nivelul.

CEAC

Legislația în
vigoare
Documente MEN

Semestrial
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Creșterea cu 25%
a numărului de
cadre didactice
care participă la
cursuri de
formare
profesională.
Creșterea cu 20%
a numărului de
cadre didactice
participante.

Numărul de cadre
didactice
participante
Numărul de cursuri
de formare
continuă accesate
Numărul de
participanți
Numărul de
certificate de
participare
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Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 4. Realizarea la nivelul colegiului a unor activități de perfecționare a cadrelor didactice.
A1. Consultarea
unor experți în
management și
formare
educațională.

Conducerea
colegiului

A2. Participarea
cadrelor didactice
la cursurile
perfecționare
organizate în
unitatea şcolară.

Responsabili
comisii metodice

Resurse materiale
Resurse
financiare

Semestrial

Creșterea
numărului de
cadre didactice
participante la
cursuri de
formare.

Numărul de experți
cooptați
Rezultatele școlare

Oferte de formare Permanent
Creșterea calității Numărul cadrelor
actului
didactice
Proceduri CEAC
educațional
participante
Legislația în
desfășurat
la
vigoare
nivelul colegiului.
Resurse
financiare
Obiectiv specific 5. Creșterea cu 20% a numărului de participări la cursuri de instruire în domeniul managementului
instituțional pentru personalul didactic și didactic auxiliar.
A1.Identificarea
Responsabil
Resurse
Anual
Asigurarea unui
Numărul de
nevoilor de formare comisie formare
financiare
cadru managerial
chestionare
continuă în
continuă
eficient
din
punct
aplicate
Documente MEN
domeniul
de
vedere
personalului
Responsabili
Chestionare
managementului
instituțional
colegiului.
comisii metodice
Obiectiv specific 6. Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ bazat pe lucrul în echipă, transparență și
asumarea responsabilă.
A1.Consultarea
unor experți în
management și
formare
educațională.

Conducerea
colegiului
Responsabil
comisii metodice
CEAC

Resurse
financiare

Semestrial
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Îmbunătățirea
calității procesului
educativ
desfășurat la
nivelul colegiului

Numărul de experți
cooptați
Rezultatele școlare
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Domeniul RESURSE INTRA ȘI INTER-COMUNITARE
O.G.1. Asigurarea unui climat optim desfășurării activităților educaționale prin menținerea unei
bune colaborări cu reprezentanții autorităților locale.
O.G.2. Asigurarea unui sistem al calității la nivelul școlii prin optimizarea și implementarea
condițiilor de calitate care au la bază proceduri specifice.
O.G.4. Actualizarea și creșterea numărului de contracte de parteneriat încheiate cu operatorii
economici din România și din țările europene în vederea efectuării activității practice a elevilor la
standarde europene.
O.G.5. Responsabilizarea comunității locale în susținerea colegiului.
O.G.6. Promovarea rezultatelor obținute de elevii colegiului la olimpiade și concursuri în vederea
creșterii prestigiului colegiului tehnologic.
Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 1. Promovarea și îmbunătățirea permanentă a mijloacelor de comunicare la nivelul relației dintre colegiu și
comunitate.
A1.Stabilirea de
Conducerea
Resurse materiale Semestrial
Îmbunătățirea
Numărul de întâlniri
întâlniri cu
colegiului
relației de
Documente MEN
Numărul de
reprezentanți ai
comunicare dintre participanți
CEAC
comunității locale
școală și
pentru
comunitatea
îmbunătățirea
școlară.
comunicării dintre
școală și
comunitate
A2.Promovarea și
Conducerea
Softuri
Permanent
Eficientizarea
Existența
îmbunătățirea
colegiului
educaționale
mijloacelor de
mijloacelor de
mijloacelor de
Profesor
TIC
comunicare.
comunicare
Diriginții
comunicare la
Avizierul
nivelul relației
colegiului
dintre colegiu și
părinți.
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Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 2. Elaborarea de proceduri specifice la nivelul colegiului.
A1. Aducerea la
Conducerea
Comisia CEAC
Semestrial
Toate cadrele
Numărul
cunoștință tuturor
colegiului
didactice
sunt
procedurilor
Procedurile de
participanților la
informate
cu
asumate și
Diriginții
Control Intern
procesul educativ
privire
la
semnate de cadrele
Managerial
procedurile de
procedurile de
didactice
Control Intern
Control Intern
Managerial.
Managerial.
A2.Actualizarea
Conducerea
Procedurile
Anual
Proceduri
Numărul
procedurilor
colegiului
existente
specifice
procedurilor
specifice existente
Metodologii
actualizate
specifice
la nivelul colegiului.
specifice
actualizate
Obiectiv specific 3. Evaluarea instituțională internă anuală cu scopul determinării gradului de conformitate cu standardele
de acreditare specifice.
A1.Implementarea
CEAC
Resurse materiale Permanent
Îndeplinirea
Numărul de
instrumentelor de
standardelor de
standarde
Conducerea
Documente MEN
monitorizare și
acreditare
acreditate
colegiului
Legislația în
evaluare a
reglementate.
vigoare
activității
instructiv-educative
și manageriale.
A2. Verificarea și
CEAC
Instrumente de
Anual
Îndeplinirea
Numărul
evaluarea
evaluare
standardelor de
standardelor
standardelor de la
acreditare
acreditate
nivelul colegiului.
reglementate.
îndeplinite cu
calificativ cel puţin
„foarte bine”.
Obiectiv specific 4. Extinderea și eficientizarea parteneriatelor.
A1. Organizarea de Conducerea
Resurse materiale Semestrial
întâlniri cu
colegiului
Documente MEN
reprezentanți ai
CEAC
comunității locale
în vederea
îmbunătățirii
comunicării dintre
colegiu și
comunitate
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Îmbunătățirea
relației de
comunicare între
colegiu și
comunitate.

Numărul de întâlniri
Numărul de
participanți
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Resurse
necesare

Activități

Responsabili

A2. Eficientizarea
sistemului de
comunicare în
cadrul relației
dintre colegiu și
comunitate.
A3.Încheierea de
parteneriate
naționale cu valoare
adăugată în
îmbunătățirea
calității
educaționale.

Conducerea
colegiului
Responsabil de
programe și
proiecte

Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

Conducerea
colegiului
Responsabil de
programe și
proiecte
CEAC

Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Permanent

Existența unui
sistem eficient de
comunicare.

Materiale
informaționale
Dovezi de
comunicare

Permanent

Creșterea
numărului de
proiecte școlare
comunitare ale
colegiului 15%

Numărul
parteneriatelor
încheiate
Contracte de
parteneriat

Termen

Obiectiv specific 5. Creșterea cu 15% a numărului de parteneriate încheiate cu comunitatea locală, organizații nonguvernamentale, companii.
A1. Identificarea și
Conducerea
Resurse
Permanent
Creșterea gradului Numărul
atragerea
colegiului
financiare
de implicare a
parteneriatelor
comunității locale,
Resurse
comunității
în
încheiate
Consilier educativ
organizațiilor noninformaționale
formarea
Șefi de catedră
guvernamentale,
Resurse materiale
profesională a
companiilor în
elevilor.
vederea dezvoltării
de noi parteneriate
de colaborare.
A2. Încheierea de
Conducerea
Agenții economici Anual
Creșterea
Numărul
noi convenții de
colegiului
Resurse
numărului de elevi convențiilor
stagii de practică
financiare
care vor realiza
semnate
cu agenții
stagiile
de
Resurse materiale
economici
practică în cadrul
relevanți.
firmelor de profil.
Acțiuni comune în Numărul
A3. Organizarea
Conducerea
Resurse
Permanent
vederea creării
unor activități în
colegiului
financiare
activităților
unei stări de
colaborare cu
Responsabil de
Resurse materiale
realizate
siguranță elevilor
organele de poliție, programe și
Contracte de
în perimetrul
organele sanitare,
proiecte
parteneriat
școlar și în afara
pompieri etc.
acestuia.
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Activități

Responsabili

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Obiectiv specific 6. Relaționarea cu părinții și implicarea acestora în activitățile desfășurate pentru formarea și orientarea în
carieră a elevilor
A1.Informarea
Diriginții
Resurse
Permanent
Dezvoltarea
Numărul întâlnirilor
părinților elevilor și Conducerea
financiare
relației școalărealizate
implicarea acestora colegiului
familie.
Resurse materiale
Numărul părinților
în activitățile ce țin
implicați
Părinții elevilor
de formarea și
Elevi
orientarea în
carieră a elevilor.
A2. Organizarea de
evenimente în
colaborare cu
părinții elevilor.

Diriginții
Consilierul școlar

Resurse
financiare
Resurse materiale
Părinții elevilor
Elevi

Anual

Creșterea gradului
de implicare a
părinților în
activitatea
școlară.

Numărul părinților
participanți
Numărul
evenimentelor
organizate

Obiectiv specific 7. Creșterea cu 15% a numărului de ședințe cu părinții începând cu anul școlar viitor.
A1. Organizarea
periodică de
ședințe cu părinții
elevilor în vederea
conștientizării
importanței rolului
de partener
educativ.

Diriginții
Conducerea
colegiului

Cadre didactice
Părinții elevilor
Consilierul școlar

Semestrial

Creșterea gradului
de interacțiune
dintre școală și
familie.

Numărul părinților
participanți
Numărul ședințelor
organizate

Obiectiv specific 8. Implicarea părinților în activitățile și evenimentele organizate la nivelul colegiului tehnologic.
A1.Aducerea la
cunoștință
părinților elevilor cu
privire la activitățile
ce țin de formarea
și orientarea în
carieră a elevilor și
implicarea acestora
în astfel de
activități.

Conducerea
colegiului

Părinții elevilor
Elevi
Cadre didactice
Resurse
financiare
Resurse materiale
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Semestrial

Dezvoltarea
relației școalăfamilie.

Numărul întâlnirilor
realizate Numărul
părinților implicați
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Activități

Responsabili

A2. Organizarea de
evenimente în
colaborare cu
părinții elevilor.

Consilierul școlar
Diriginții

Resurse
necesare

Termen

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Consilierul școlar
Anual
Creșterea gradului Numărul părinților
de implicare a
participanți
Cadre didactice
părinților
în
Numărul
Elevi
activitatea
evenimentelor
Părinți
școlară.
organizate
Resurse materiale
Obiectiv specific 9. Diseminarea rezultatelor obținute în urma participării la activitățile organizate la nivel local cu ajutorul
mass-mediei.
A1. Elaborarea de
Conducerea
Resurse
Permanent
Creșterea gradului Materiale
materiale
colegiului
financiare
de cunoaștere a
informative
informative cu
publicului larg cu
existente
Consiliul de
Resurse
privire la rezultatele administrație
privire la
informaționale
obținute în urma
rezultatele
Resurse materiale
implicării colegiului
obținute de
la diverse acțiuni/
colegiul
activități
tehnologic.
desfășurate la nivel
local.
A2.Promovarea
Conducerea
Resurse
Anual
Cel puțin 2 apariții Numărul aparițiilor
imaginii colegiului
colegiului
financiare
în mass-media la
în mass-media
cu ajutorul massnivelul
anului
Diriginții
Resurse
mediei.
școlar următor.
informaționale
Responsabili
Îmbunătățirea
comisii metodice
Resurse materiale
imaginii
colegiului.
Obiectiv specific 10. Creșterea cu 10% a numărului participărilor colegiului la activitățile desfășurate la nivelul comunității locale.
A1.Inițierea de
programe
comunitare și
activități
extrașcolare în
parteneriat cu
partenerii sociali ai
colegiului.

Conducerea
colegiu
Consilier educativ

Resurse
financiare
Resurse
informaționale

Permanent
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Realizarea de
programe
comunitare şi de
activităţi
extraşcolare la
iniţiativa
partenerilor
sociali

Numărul
partenerilor sociali
implicați
Numărul
programelor și
activităților
realizate

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023
Activități

Responsabili

A2. Realizarea de
întâlniri cu
personalul și elevii
colegiului pentru
stabilirea
priorităților în
domeniu.

Conducerea
colegiu
Consiliul de
administrație lui

A3. Îmbunătățirea
calității
educaționale prin
dezvoltarea de
parteneriate
naționale și
internaționale.

CEAC
Conducerea
colegiu

Resurse
necesare

Rezultate
așteptate

Indicatori de
monitorizare

Permanent

Participarea
tuturor factorilor
interesați la cât
mai multe
activități
desfășurate la
nivel local

Numărul întâlnirilor
realizate

Permanent

Creșterea cu 10%
a numărului de
parteneriate ale
colegiului

Contracte de
parteneriat

Termen

Elevi
Personal didactic
Resurse
financiare
Resurse
informaționale
Resurse materiale
Resurse
informaționale
Legislația în
vigoare

137

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

4.2.Finanțarea planului
Nevoia de finanţare
Strategia de finanţare a învăţământului preuniversitar constituie, în condiţiile autonomiei unităţilor
de învăţământ preuniversitar, unul dintre principalele instrumente de implementare a politicilor
guvernamentale în ceea ce priveşte educaţia naţională. Fondurile alocate de la bugetul de stat cât
şi cele extrabugetare sau din alte surse sunt, potrivit legii, sunt venituri proprii ale instituţiei de
învăţământ.
Pentru început, trebuie identificat publicul sau alte autorităţi din învăţământ implicate în transferul de
resurse pentru Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj”. În ceea ce priveşte transferurile, acestea pot
implica unul sau mai multe niveluri ale administraţiei, însă fiecare nivel privit independent nu are
neapărat capacitatea de decizie cu privire la cuantumul resurselor care va fi transferat mai departe.
În unele situaţii, resursele financiare sunt transferate pentru a acoperi plata personalului, a
bunurilor şi serviciilor operaţionale sau a bunurilor de capital, iar în altele, sunt prevăzute resurse
concrete. De asemenea, alocarea depinde de categoria de resurse locale. Transferul resursele
financiare se poate face sub forma unor sume forfetare, a unor granturi sau sub formă de
subvenţie globală alocată unui anumit scop.
Dacă în prima secţiune nu este realizată o distincţie între acestea, în cea de-a doua secţiune se
examinează în mod specific modul în care sunt folosite subvenţiile globale şi sumele forfetare de
către autorităţile „intermediare” care furnizează resurse şcolilor (pentru acoperirea cheltuielilor de
personal, a bunurilor şi serviciilor operaţionale sau a bunurilor sub formă de capital). În vederea
finanţării Planului de Acţiune al Şcolii este importantă măsura în care este comun pentru autorităţile
regionale sau locale să îşi folosească veniturile proprii pentru finanţarea şcolilor. „Veniturile proprii”
definesc aici impozitele sau alte fonduri colectate de autorităţile locale sau regionale.
Surse de finanţare
Finanțarea din fonduri publice a instituțiilor de învățământ de stat se face din bugetul MEN și are
trei direcții principale:
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 Finanțarea de bază acoperă principalele cheltuieli aferente procesului didactic și se alocă prin
granturi de studii multianuale, urmărind prioritar domeniile de studiu care asigură dezvoltarea
sustenabilă și competitivă a societății;
 Finanțarea complementară acoperă mai multe aspecte conexe procesului didactic: subvenții
pentru cazare și masă, fonduri pentru dotări, investiții și reparații capitale și fonduri pentru
cercetarea științifică;
 Finanțarea suplimentară se acordă pentru a stimula excelența instituțiilor și programelor de
studii atât din cadrul instituțiilor de învățământ de stat, cât și al celor particulare.
 Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul
primar, gimnazial, profesional şi liceal de stat, particular sau confesional acreditat, precum şi
pentru elevii din învăţământul postliceal special de stat.
Finanţarea de bază se face în limitele costului standard per elev/ preşcolar, potrivit metodologiei
elaborate de MEN.
În afara surselor de finanţare atât raportate la subvenţiile primite de la stat, cât şi din autofinanţare,
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” îşi poate finanţa investiţiile din Planul de Acţiune al Şcolii, în
funcţie de tipul de investiţie şi acţiune din următoarele categorii de finanţări:
 Programe de finanțare în domeniul dezvoltării Resurselor Umane (POCU);
 Programe de finanțare a investițiilor în mediul rural (PNDR);
 Programe de Mobilitate și intervenție socială (Leonardo da Vinci, Comenius Erasmus++, FP6);
 Programe de susținere Socială (Fonduri norvegiene).
Finanţarea suplimentară (FS)
 FS se atribuie ca sumă globală fixă din bugetul MEN pentru premierea instituţiilor de învăţământ
preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul
performanţelor şcolare.
 Consiliile locale şi consiliile judeţene contribuie la FS oferind granturi unităţilor de învăţământ.
 Finanţarea suplimentară se efectuează pe bază de contract încheiat între instituţia de
învăţământ şi finanţator.
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5.1. Implementarea Planului de Acțiune al Școlii
În vederea dezvoltării şi implementării Planului de Acțiune al Școlii este nevoie de analiza
condiţiilor existente pentru asigurarea calităţii şi continuităţii proiectului în vederea dezvoltării cât
mai eficiente Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, București. Pe aceeași linie de acțiune,
trebuie asigurate condiţiile favorabile pentru creşterea calităţii procesului educaţional din
perspectiva complementară: formarea pentru ştiinţă şi crearea de ştiinţă, prin intensificarea ritmului
de armonizare a actului educațional din Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, București.
Precondiţiile sunt aspectele care trebuie stabilite înainte ca Planul de Acțiune al Școlii să fie
implementat, astfel încât, să aibă o contribuție certă la materializarea viziunii Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”, București și la atingerea țintelor stabilite la nivel managerial.

Implementarea

Planului

de Acțiune

al Școlii
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Pentru elaborarea Planului de Acțiune al
Școlii trebuie avut în vedere cadrul general în
care acesta se implementează.

La nivelul strategiei Europa 2020, statelor
membre li se oferă îndrumare specifică în
legătură cu reformele prioritare în fiecare an
sub forma unor recomandări specifice. În
domeniul educației și formării, obiectivele,
instrumentele
și
procedurile
pentru
cooperarea la nivelul UE sunt prezentate pe
scurt în cadrul strategic Educația și formarea,
care este valabil până în 2020.

În prezent există o perioadă în care la nivel
european, educaţia are un rol important fiind
un subiect important pentru toate strategiile
de creştere.
Un drept fundamental al Uniunii Europene
este dreptul la educaţie alături de demnitatea
umană, libertatea, democraţia, egalitatea şi
statul de drept, acestea fiind enunţate în
primele pagini ale Tratatului de la Lisabona.

Astfel, prin intermediul Strategiei Europa
2020 se urmăreşte asigurarea unei creșteri
economice:
 inteligente;
 durabile;
 favorabilă incluziunii.

Pe baza acestuia „în definirea și punerea în
aplicare a politicilor și acțiunilor sale, Uniunea
Europeană ține seama de cerințele privind
promovarea unui nivel ridicat de educație și de
formare profesională”.

Pentru asigurarea unei creșteri economice
inteligente este nevoie de investiții eficiente
în educație, cercetare și inovare.

În vederea dezvoltării unei economii mai
competitive și cu un grad mai ridicat de
ocupare a forței de muncă, Uniunea
Europeană face eforturi considerabile.

Pentru creșterea economică durabilă se
urmărește orientarea decisivă către o
economie cu emisii scăzute de dioxid
de carbon.

Politicile din domeniul educației și formării
profesionale au fost în mod special stimulate
odată cu adoptarea Europa 2020, strategia
fundamentală a Uniunii Europene dedicată
creșterii economice și locurilor de muncă.

Prin punerea accentului pe crearea de locuri
de muncă și pe reducerea sărăciei se
urmărește favorizarea incluziunii.
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Strategia Europa 2020 urmărește îndeplinirea a cinci obiective ce vizează ocuparea forței de
muncă, inovarea, educația, reducerea sărăciei și energia/ clima.
În domeniul educației, prin intermediul Strategiei Europa 2020, se urmărește reducerea sub 10% a
ratei de părăsire timpurie a școlii și creșterea la peste 40% a ponderii absolvenților de studii
superioare în rândul populației în vârstă de 30-34 ani.

În cazul României, țintele în ceea ce privește obiectivele din domeniul educației pentru anul 2020
au următoarele valori:
 70% din populația cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani trebuie să fie ocupată;
 procentul elevilor care părăsesc timpuriu școala trebuie să se situeze sub 11.3%;
 cel puțin 26.7% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani trebuie să aibă finalizate
studii terțiare;
 cel puțin 10% dintre persoanele cu vârsta cuprinsă între 25-64 ani trebuie să participe la
învățarea pe tot parcursul vieții.
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Pentru stimularea creșterii inteligente Uniunea Europeană se bazează pe trei inițiative majore:
 agendă digitală pentru Europa;
 o Uniune a inovării;
 tineretul în mișcare.

Agenda digitală pentru Europa este una dintre
cele șapte inițiative-pilot ale Strategiei Europa
2020 și are ca scop definirea rolului motor
esențial pe care utilizarea tehnologiei
informației și comunicațiilor (TIC) va trebui să-l
joace în realizarea obiectivelor Europei pentru
2020. Are ca scop crearea unei piețe digitale
unice bazată pe internet rapid și ultrarapid și
pe aplicații interoperabile.

Agenda digitală cuprinde propuneri de acțiuni care trebuie întreprinse de urgență pentru a readuce
Europa pe calea unei creșteri inteligente, durabile și incluzive. Aceste propuneri vor forma un cadru
pentru transformările pe termen lung produse de o societate și o economie din ce în ce mai
digitalizate. Se urmărește ca până în 2020 să existe acces universal mult mai rapid (cel puțin 30
Mbps) și o viteză a internetului care depăşeşte 100 Mbps în peste 50% din locuințele din Europa.

O Uniune a inovării vizează reorientarea politicii în materie de cercetare, dezvoltare și inovare
pentru domenii sensibile pentru societate (schimbările climatice, utilizarea eficientă a energiei și
resurselor, schimbările demografice). Într-o perioadă de restricții ale bugetelor publice, de
schimbări demografice majore și de creștere continuă a concurenței mondiale, competitivitatea
Europei, capacitatea acesteia de a crea milioane de noi locuri de muncă pentru a le înlocui pe cele
pierdute cu ocazia crizei și, per ansamblu, standardul de viață, depinde de capacitatea de a stimula
inovarea în domeniul produselor, serviciilor, modelelor și proceselor sociale și comerciale.
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Se
urmăreşte
promovarea
acestor
competențe prin furnizarea învățării de înaltă
calitate pentru toți elevii pe baza unei
curricule relevante, reducerea abandonului
școlar, îmbunătățirea sprijinului acordat
profesorilor, învățătorilor și educatorilor.

Tineretul în mișcare reprezintă inițiativa
emblematică a Uniunii Europene menită să
abordeze provocările cu care se confruntă
tinerii și să îi ajute pe aceștia din urmă să
reușească într-o economie bazată pe
cunoaștere.

Abandonul școlar este o problemă de o

Inițiativa este un program cadru care anunță
acțiuni
principale
noi,
consolidează
activitățile
existente
și
asigură
implementarea altor activități la nivelul
Uniunii Europene și la nivel național,
respectând în același timp principiul
subsidiarității.

deosebită importanță. Acesta reprezintă
conduita de evaziune definitivă ce constă în
încetarea frecventării şcolii, părăsirea
sistemului educativ indiferent de nivelul la
care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări
sau pregătiri profesionale complete sau
înaintea încheierii actului de studii început.

Se
urmăreşte
valorificarea
sprijinului
financiar din programele relevante ale Uniunii
Europene privind educația, tineretul și
mobilitatea în scop educațional, precum și
din fondurile structurale.

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care sau făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte
dificultăţi de comportament, pentru care au
fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală.
Fiindcă există numeroase cauze ale acestei
probleme, politicile de reducere ale acestui
fenomen trebuie să se adreseze unei largi arii
de factori care să combine educația, politica
socială, forța de muncă, educația sanitară,
dar și problemele emoționale.

Uniunea Europeană urmăreşte o serie de
competențele cheie care includ competențe
tradiționale precum comunicarea în limba
maternă sau în limbi străine, competențe
digitale, alfabetism, aptitudini de bază în
matematică și știință, dar și competențe ce
vizează responsabilitatea civică și socială,
inițiativa, antreprenoriat, creativitatea și
cunoștințe culturale.

Cadrele didactice joacă un rol important în
procesul de modernizare a educației, gradul de
pregătire al acestora se referă la cunoștințele,
aptitudinile și comportamentul profesorilor.
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Comisia Europeană urmărește să ridice
standardele de predare prin facilitarea
schimbului de informații și experiență și
sprijinirea proiectelor prin programul Erasmus+.
Erasmus Plus (sau Erasmus+) este un program
al Uniunii Europene în domeniul educaţiei,
formării profesionale, tineretului şi sportului.
Acesta va integra şapte dintre programele
europene de finanţare actuale: Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii, Tineret în Acţiune, Erasmus
Mundus, Tempus, Alfa, Edulink şi programul
pentru cooperare cu ţările industrializate.
Erasmus+ va asigura pentru peste 4 milioane
de europeni posibilitatea de a studia, învăța, a
câștiga experiență în muncă și de a desfășura
activități de voluntariat în străinătate.

Standardelor de acreditare şi de evaluare
periodică a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;
 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007
pentru aprobarea Metodologiei de evaluare
instituţională în vederea autorizării, acreditării
şi evaluării periodice a organizaţiilor
furnizoare de educaţie;
 Hotărârea nr. 844/2002 privind aprobarea
nomenclatoarelor calificărilor profesionale
pentru care se asigură pregătirea prin
învăţământul preuniversitar, precum şi durata
de şcolarizare cu modificările și completările
ulterioare;
 Regulamentul cadru de organizare şi
funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar, aprobat prin Ordinul M.E.N.C.S
nr. 5079/2016;
 Ordinele, notele, notificările şi precizările
MEN/M.E.C.S;
 OMENCS 4577/2016 privind structura
anului şcolar 2016 – 2017,
 Standarde de referință și indicatori de
performanță pentru evaluarea și asigurarea
calității în învățământul preuniversitar;
 Ordin
3638/27.03.2012
Aprobarea
standardelor de formare continuă a
persoanelor cu funcții manageriale;
 OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii
în managementul educațional preuniversitar.
 Ordinul
Nr.5132/10/09/2009
privind
activităţile specifice funcţiei de diriginte;

La nivel național, legislația din domeniul
educației cuprinde:
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu
modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii
educaţiei;
 Legea
35/2007
privind
creşterea
siguranţei în unităţile de învăţământ cu
modificările și completările ulterioare;
 HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007
privind aprobarea Standardelor de autorizare
de funcţionare provizorie a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, precum şi a
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 Ordin MECȘ nr. 4720/24.08.2010 privind
aprobarea
programei
școlare
pentru
disciplina
opțională
„Administrarea
calculatoarelor și rețelelor”;
 O.M.E.C.T.S. nr. 3753/09.09.2011 privind
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
național de învățământ;
 O.M.E.C.T.S. nr. 4865/16.08.2011 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru
stabilirea obligației didactice de predare a
personalului de conducere din inspectoratele
școlare, unități de învățământ, unități conexe,
precum și a personalului de îndrumare și
control din inspectoratele școlare;
 O.M.F.P. nr 946/2005 pentru aprobarea
Codului Controlului Intern;
 Ordinul 3547/15.04.2013 pentru aprobarea
Metodologiei pentru monitorizarea inserţiei
socio-profesionale
a
absolvenţilor
de
învăţământ profesional şi tehnic.

 Existenţa spaţiului temporal optim de
implementare a Planului de Acțiune al Școlii.

Sine
qua non

Existența Planului de Acțiune al Școlii
Este nevoie de asumarea Planului de Acțiune
al Școlii care începe încă din faza de
elaborare a acestuia, de la momentul
solicitării primelor informaţii către instituţiile
furnizoare de date statistice.

Precondiţii sine qua non
În vederea implementării Planului de Acțiune
al Școlii în cadrul colegiului tehnologic sunt
necesare îndeplinirea unor condiţii sine qua
non:
 Existenţa Planului de Acțiune al Școlii
asumat de către toţi actorii implicați în
elaborare și implementare;
 Existenţa capacităţii operaţionale și
financiare de implementare a Planului de
Acțiune al Școlii;

Existența capacității
financiare

operaționale

și

Această condiţie este avută în vedere încă de
la începutul elaborării Planului de Acțiune al
Școlii, atunci când se alocă și se verifică
resursele umane și administrative optime
pentru acest demers.
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Resursele administrative se vor asigura prin
bunuri și servicii achiziţionate deja sau care
vor fi achiziţionate la momentul la care va fi
necesar din proiectele cu finanţare europeană
derulate deja sau care se vor derula pe viitor,
prin intermediul finanțării locale sau din
fonduri bugetare locale și naționale.

Obiective specifice:
 promovarea
calităţii
sistemului
de
educaţie şi formarea profesională iniţială şi
continuă, inclusiv a învăţământului superior şi
a cercetării;
 promovarea culturii antreprenoriale şi
îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii
muncii;
 facilitarea inserţiei tinerilor şi a şomerilor
de lungă durată pe piaţa muncii;
 dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne,
flexibile şi incluzive;
 promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a
persoanelor inactive, inclusiv în zonele rurale;
 îmbunătăţirea serviciilor publice de
ocupare;
 facilitarea accesului la educaţie şi pe piaţa
muncii a grupurilor vulnerabile.

Pentru asigurarea capacității operaționale și
financiare instituțiile de învățământ pot
accesa programe precum: Programul
Operațional Capital Uman (POCU), Programul
Operațional Regional (POR) sau proiecte de
Mobilitate Leonardo da Vinci.

Program
(POCU)

Operațional

Capital

Uman

Programul Operațional Capital Uman (POCU)
2014-2020,
stabilește
prioritățile
de
intervenție ale României în domeniul ocupării
forţei de muncă, al incluziunii sociale
și educației.
Obiectivul major urmărit îl reprezintă
dezvoltarea resurselor umane prin creșterea
accesului la un sistem de educație și formare
profesională de calitate, stimularea ocupării,
cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei
și a excluziunii sociale prin facilitarea
accesului de servicii sociale și de sănătate.
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Liniile mari ale programelor și proiectelor operaționale sunt:
Axa Prioritară 1 – ,,Locuri de muncă pentru tineri" – creșterea ocupării tinerilor NEETs (not in
employment, education or training) şomeri cu vârsta între 16-24 ani, înregistrați la Serviciul Public
de Ocupare şi cu rezidența în regiunile eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia) și îmbunătăţirea
nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem
non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, cu rezidența în regiunile
eligibile (Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia).
Axa Prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs – creșterea ocupării
tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu
rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia),
îmbunătăţirea nivelului de competenţe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor
dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani,
înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, NordEst, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), creșterea numărului tinerilor NEETs inactivi înregistrați la
Serviciul Public de Ocupare.
Axa Prioritară 6 – „Educație și competențe” cuprinde 17 axe prioritare şi are ca obiective specifice:
 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrați la SPO
care se reîntorc în educație în programe de tip a doua șansă, inclusiv în programe de formare
profesională inițială.
 6.2. Creșterea participării la învăţământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu
risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității romă și a celor din
mediul rural.
 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a
oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând
minorității romă și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic.
 6.4. Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat
educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de
tip a doua șansă și programe de formare profesională.
 6.5. Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe
utilizarea de soluţii digitale/de tip TIC în procesul de predare.
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 6.6. Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în
vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli
incluzive.
 6.7. Creșterea participării la învăţământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul
instituțiilor de învăţământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri
vulnerabile.
 6.8. Implementarea de măsuri sistemice în învățământul terțiar universitar și non-universitar
organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate pentru a facilita adaptarea la
cerințele pieței muncii.
 6.9. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar
universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate în
ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile.
 6.10. Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar
tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței
muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC şi SNCDI.
 6.11. Creșterea participării la programele de formare profesională inițială, în special pentru
elevii/ucenicii care provin din comunități dezavantajate, cu accent pe mediul rural și cei aparținând
minorității rome.
 6.12. Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei
adulţi, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale
defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte
non-formale și informale.
 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar
care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de
muncă/ cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate
conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 6.14. Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din
învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
 6.15. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic, a formatorilor, a
evaluatorilor de competențe profesionale și personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la
locul de muncă.
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 6.16. Creșterea numărului de oferte furnizate de sistemul de educație și formare profesională
adaptate la nevoile și tendințele de dezvoltare ale pieței muncii.
 17. Creșterea numărului de programe de formare profesională pentru sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform
SNCDI bazate pe un sistem de anticipare a nevoilor și tendințelor de dezvoltare ale pieței muncii
prin investiții în capacitatea furnizorilor de formare și prin stimularea parteneriatelor cu mediul
de afaceri.

POR 2014 - 2020

Programul
Operațional
Regional
(POR)
2014-2020 este unul dintre programele aferente
Acordului de Parteneriat 2014 - 2020, prin care
se pot accesa fondurile europene structurale și
de investiții, în cocret cele provenite din
Fondurile
Europene
pentru
Dezvoltarea
Regională (FEDR).
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Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei
Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. În
conformitate cu Acordul de Parteneriat 20142020, Programul Operațional Regional (POR)
2014 - 2020 are la bază prioritățile comune de
dezvoltare propuse în cadrul Planurilor de
Dezvoltare Regională (PDR), sintetizate prin
Strategia Națională de Dezvoltare Regională
(SNDR), fiind corelat cu celelalte programe
operaționale pentru aceeași perioadă de
programare și/sau cu strategiile sectoriale/
naționale în domeniile sale de intervenție,
precum și cu alte documente strategice la
nivel european (Strategia Europa 2020 privind
creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii).

POR 2014 - 2020 cuprinde 11 axe prioritare
destinate concentrării intervențiilor financiare
în anumite priorități de investiție (PI), la care se
adaugă o axă prioritară de asistență tehnică
pentru finanțarea activităților de implementare
a programului.

Obiectivul general al POR 2014–2020 îl
constituie creșterea competitivității economice
și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale
comunităților locale și regionale prin sprijinirea
dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor
infrastructurale și a serviciilor, care să asigure
o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile
să gestioneze în mod eficient resursele, să
valorifice potențialul lor de inovare și de
asimilare a progresului tehnologic.

De asemenea, este nevoie de crearea de rețele
și de grupuri și inovarea deschisă prin
specializarea inteligentă, precum și sprijinirea
activităților de cercetare tehnologică și
aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare
precoce a produselor, capacităților de
producție avansate și de primă producție, în
special în domeniul tehnologiilor generice
esențiale și difuzării tehnologiilor de uz
general.

Axa Prioritară 1 – „Promovarea transferului
tehnologic” – Promovarea investițiilor în
dezvoltarea de legături și sinergii între
întreprinderi, centrele de cercetare și
dezvoltare și învățământul superior, în special
promovarea investițiilor în dezvoltarea de
produse și de servicii, transferul de tehnologii,
inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de
servicii publice, stimularea cererii.
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Axa Prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile” – Oferirea de sprijin pentru
regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și
rurale. Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea
de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație
și formare.
Axa Prioritară 5 – „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural”. Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului
urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării
măsurilor de reducerea zgomotului.
Axa Prioritară 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, investițiile în educație și
formare, inclusiv în formare profesională” pentru dobândirea de competențe și învățare
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Proiecte de Mobilitate Leonardo da Vinci
Programul Leonardo da Vinci finanţează proiecte
practice din domeniul educaţiei şi formării
profesionale. Iniţiativele acoperă atât acţiunile
care să permită persoanelor efectuarea unui
stagiu de formare profesională în străinătate, cât
şi eforturi de cooperare la scară extinsă.

proiecte de cooperare care vizează transferul
sau dezvoltarea iniţiativelor practice şi reţele
care se axează pe teme de actualitate dintr-un
sector.
Persoanele care pot beneficia de acest
program pot fi atât cei care urmează un
program de formare profesională iniţială,
persoane care au deja o diplomă, cât şi
profesionişti din domeniul educaţiei şi formării
profesionale şi membrii organizaţiilor active în
acest domeniu.

Parte a Programului Comisiei Europene
Lifelong Learning Programme - „Învăţare pe tot
parcursul vieţii”, acest program finanţează
diferite tipuri de activităţi de amploare diferită.
Acestea includ inițiative de „mobilitate” care
permit persoanelor formarea în alte ţări,
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Leonardo da Vinci permite organizaţiilor din
sectorul educaţiei profesionale să lucreze cu
parteneri din întreaga Europa, să schimbe bune
practici şi să consolideze experienţa
angajaţilor lor. Programul vizează atragerea
tinerilor către învăţământul profesional, care
să-i ajute să dobândească noi competenţe,
cunoştinţe şi calificări, dar şi stimularea, în
egală măsură, a competitivităţii pe piața
muncii europene.

Obiectivele operaţionale ale programului
sectorial Leonardo da Vinci sunt:
 îmbunătăţirea
calităţii
şi
creşterea
volumului mobilităţii în toată Europa a
persoanelor angrenate în educaţie şi formare
profesională iniţială şi continuă, astfel încât
numărul de plasamente în întreprinderi să
crească până la cel puţin 80 000 pe an până la
sfârşitul Programului de Învăţare pe tot
parcursul vieţii;
 îmbunătăţirea
calităţii
şi
creşterea
volumului cooperării între instituţiile sau
organizaţiile care oferă oportunităţi de
învăţare, întreprinderi, parteneri sociali şi alte
organisme din întreaga Europă;
 facilitarea dezvoltării de practici inovatoare
în domeniul educaţiei şi formării profesionale,
diferite de cele de la nivel terţiar, precum şi
transferul acestora, inclusiv de la o ţară
participantă către alte ţări;
 creşterea gradului de transparenţă şi
recunoaştere a diplomelor şi competenţelor,
inclusiv a celor dobândite prin învăţare nonformală şi informală;
 încurajarea
învăţării
limbilor
străine
moderne;
 sprijinirea
dezvoltării
conţinuturilor,
serviciilor, metodelor pedagogice şi practicilor
inovatoare pe baza tehnologiei informaţiilor şi
comunicării în învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Proiectele inovative sunt cheia acestui
program. Ele urmăresc să îmbunătăţească
calitatea sistemelor de
formare prin
dezvoltarea şi transferul politicilor, cursurilor,
metodelor de predare, a materialelor şi
procedurilor inovative.

Obiectivele

specifice

ale programului
sectorial Leonardo da Vinci sunt:
 să sprijine participanţii în cadrul activităţilor
de formare iniţială şi continuă să dobândească
şi să folosească cunoştinţe, deprinderi şi
calificări în vederea facilitării dezvoltării
personale;
 să sprijine îmbunătăţirea calităţii şi a
inovaţiei în sistemele, instituţiile şi practicile
educaţionale şi de formare profesională;
 să mărească atractivitatea educaţiei şi a
formării profesionale, precum şi a mobilităţii,
pentru angajatori şi persoane şi să faciliteze
mobilitatea cursanţilor care lucrează;
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Existența unui spațiu temporal optim
Reprezintă o condiţie esenţială pentru elaborarea eficientă a unui Plan de Acțiune al Școlii. Planul
de Acțiune al Școlii este planul de acțiune al învăţământului care definește scopul fiecărei şcoli,
precum şi rolul pe care acestea îl vor avea în realizarea programului de dezvoltare a
învăţământului.
Deşi este dificil de făcut o perspectivă pe termen lung, deoarece prognozele sunt uneori greu de
obţinut, această perspectivă este esenţială pentru o planificare eficientă a necesarului de abilităţi
pentru viitor.
Dimensiunea temporală este intrinsecă acestui proces, iar echipa managerială trebuie să asigure o
proiecţie în viitor a dezvoltării instituţiei de învăţământ.
Astfel, este necesară determinarea direcţiei pe termen lung şi performanţele instituţiei, pentru
asigurarea şi realizarea unei formulări atente, a unei implementări corecte şi continue a planului
Componenta prioritară a Planului de Acțiune al Școlii o reprezintă implementarea reformei
educaţionale, a descentralizării şi asigurarea calităţii educaţiei, asigurarea competitivităţii
educaţionale pe plan european, astfel încât cadrele didactice să fie capabile să adapteze
activităţile specifice instruirii în conformitate cu formarea competenţelor şi abilităţilor pe care
absolvenţii colegiului trebuie să şi le însuşească.
Pentru ca activitatea educațională să se deruleze concomitent cu schimbările societății actuale, iar
atingerea performanței să reprezinte o prioritate, este esențial ca momentul dezvoltării și
implementării Planului de Acțiune al Școlii, să se plieze pe propicitatea temporală care
caracterizează procesul de accesare a fondurilor Uniunii Europene.
Pe fondul nevoii de creștere a coeziunii în cadrul spațiului european, se observă o intensificare a
fluxului de depuneri de cereri, fapt ce evidențiază importanța momentului din punct de vedere al
eficienței implementării planului.

156

Plan de Acţiune al Şcolii 2018-2023

Precondiţii de tip orizontal
Pe lângă cele trei pre-condiţii sine qua non, mai există de asemenea, trei pre-condiţii de tip
orizontal, şi anume:

Comunicarea demersurilor care trebuie
întreprinse pentru implementarea PAS;

1

Transparenţa în deciziile care coroborate
constituie chiar actul de implementare a
Planului de Acțiune al Școlii;

2

Susţinerea implementării Planului de Acțiune
al Școlii de către toate mediile beneficiare.

3

Comunicarea se asigură, de către managementul instituției de învățământ şi de implicarea directă
a echipei de implementare a Planului de Acțiune al Școlii în relaţia directă cu fiecare dintre mediile
implicate. Abilitățile de comunicare evidențiază eficacitatea profesională la fel de mult ca
expertiza profesională.
Capacitatea de a formula și transmite mesaje convingătoare, de a construi și menține cu ușurință
relații profesionale, de a crea și menține identitatea sau imaginea publică a unei organizații
depinde de cât de eficient se comunică.
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Comunicarea mai poate constitui un atu
important în cadrul demersurilor realizate
pentru obţinerea de resurse, şi atragerea
investitorilor
economici.
Transparenţa
urmăreşte asigurarea unui acces mai larg al
cetăţenilor la informaţiile şi documentele
aflate în posesia instituţiilor statului.
Transparenţă în comunicare şi interacţiunea
civică presupune ca instituţia de învăţământ
să fie deschisă spre colaborare, iar rezultatele
activităţii sale să fie publice şi să poată fi
supuse monitorizării din partea cetăţenilor, în
condiţiile legii. Relația transparentă dintre
cetățean și instituţiile publice este vitală,
întrucât numai cu o comunicare facilă între
cele două părți activitatea instituţiei de
învăţământ poate fi îndreptată spre nevoile
contribuabililor şi implicit a comunităţii.
În ceea ce priveşte susţinerea implementării
planului se pune accentul pe: stimularea
parteneriatelor, transferul de cunoștințe și
implementarea inițiativelor inovative. În
procesul de implementare a Planului de
Acțiune al Școlii trebuie să se ţină cont de
respectarea celor mai înalte standarde
profesionale, etice, de transparenţă şi
corectitudine a procesului de analiză cu
asigurarea tratamentului egal pentru toate
cererile analizate.
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Acţiunea comună în domeniul educaţiei a tuturor factorilor comunitari - profesori, părinţi, elevi,
autorităţi, biserică, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici etc. se impune pentru că:
 procesul de descentralizare a educației presupune parteneriatul unui ansamblu de factori care
pot prelua roluri și responsabilități la nivel local;
 confruntați cu o varietate de mesaje oferite de medii diverse, elevii au nevoie de o interpretare
unitară, coerentă și echilibrată care poate fi furnizată doar printr-un parteneriat educațional;
 educaţia oferită în cadrul colegiului trebuie împletită cu educația făcută de alți factori sociali
care au o influență semnificativă asupra elevilor;
 contactul permanent al unităților școlare cu diferiți parteneri sociali facilitează racordarea
efectivă a școlilor la realitate.

Monitorizarea
Pentru desfășurarea cu succes a procesului de elaborare a Planului de Acțiune al Școlii, prin
realizarea acțiunilor prioritare urmărite şi în susţinerea obiectivelor operaţionale pentru atingerea
obiectivului general au fost identificate și stabilite anumite activităţi care trebuie întreprinse.
Realizarea și susținerea obiectivelor operaţionale ale Planului de Acțiune al Școlii în vederea
atingerii obiectivului general al acestuia este posibilă doar prin folosirea unor importante resurse
umane, financiare şi de timp, pe baza cărora se pot realiza activitățile propuse prin împlinirea
măsurilor necesare.
În ceea ce privește acțiunile de verificare şi evaluare acestea sunt utilizate pentru a se asigura
efectuarea corespunzătoare a activităților, respectiv pentru a se măsura modificările survenite în
plan. Ceea ce se obține ca urmare a verificărilor şi evaluărilor este utilizat, de asemenea, pentru
realizarea unor modele de bună practică, care pot conduce la îmbunătăţirea performanţelor în
activităţi similare viitoare.
Acest tip de activităţi de verificare şi evaluare permit identificarea la timp a deviaţiilor de la graficul
stabilit şi luarea de măsuri pentru readucerea activităţilor în grafic, sau, dacă este absolut necesar,
stabilirea unui nou grafic, astfel încât obiectivul general al planului să nu fie afectat. Maniera de
verificare și evaluare folosită va pune accentul pe nevoia de analiză şi luare a deciziei şi mai puţin
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pe o colectare mecanică a informaţiilor și se va concentra pe verificare şi evaluare ca proces
permanent, în aşa fel încât problemele şi lecţiile învăţate să poată fi aplicate în timp util.
Planul de Acțiune al Școlii este un document managerial care trebuie coroborat cu realităţile vieţii
colegiului, a societăţii în ansamblul ei. Pornind de la această idee el trebuie monitorizat, evaluat şi
actualizat periodic, pentru a răspunde necesităţilor colegiului. Monitorizarea și determinarea
gradului de îndeplinire a ţintelor strategice este făcută de către Consiliul de administraţie al
colegiului, Consiliul profesoral, Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii

5.2. Indicatori de monitorizare
În cadrul acestei etape este necesară urmărirea eficace a implementării acțiunilor planificate.
Urmărirea indicatorilor de realizare a fiecărei măsuri din Planul de Acțiune al Școlii este
considerată o modalitate necesară pentru măsurarea gradului de implementare a acestora.
La nivelul prezentului Plan de Acțiune al Școlii se propun o serie de indicatori cantitativi și calitativi
care pot fi selectaţi sau completaţi în vederea urmăririi în următoarea perioadă de timp, astfel încât
să se creeze premisele evaluării transparente a implementării prezentului plan. Etapa de evaluare
constituie punctul de plecare în realizarea următorului document de planificare.
Caracteristicile principale ale indicatorilor de performanță sunt:
 Măsurabilitatea;
 Validitatea/ disponibilitatea;
 Realismul;
 Planificarea în timp;
 Claritatea în indicarea unei evoluții crescătoare, descrescătoare sau constante;
 Fiabilitatea/ precizia
În ceea ce privește indicatorii utilizați în procesele de monitorizare aceștia trebuie să respecte
următoarele cerințe:
 Să fie relevanți pentru măsurarea rezultatelor obținute;
 Să fie utilizabili la intervale regulate de timp;
 Să fie durabili pe termen lung;
 Să fie verificabili;
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 Să fie potriviți pentru specificul politicii publice;
 Să fie clari pentru procesul de analiză;
 Valorile țintă ale indicatorilor să fie realiste.
În vederea elaborării Planului de Acțiune al Școlii se vor considera activități pregătitoare, acţiuni
derulate pe perioada de dezvoltare şi implementare a activităților, acţiuni de monitorizare a
progresului implementării planului, evaluarea implementării planului şi acţiuni corective în vederea
actualizării acestuia, precum şi pregătirea pentru următoarea perioadă.
Resursele umane necesare implementării cu succes a Planului de Acțiune al Școlii vor fi
pregătite pentru implementarea cu succes a diferitelor activități prin schimburi de experienţă,
infuzie şi absorbţie de expertiză şi know-how. Acestea se vor datora interesului școlii de a realiza
dezvoltarea capacităţii tehnice, administrative şi instituţionale în vederea asigurării unor intervenţii
sustenabile.
Resursele de timp sunt calculate și planificate astfel încât să se poată asigura continuitatea
aceleaşi direcţii de dezvoltare pentru o perioadă suficient de lungă astfel încât, valoarea adăugată
a primelor rezultate să poată constitui premisă pentru obţinerea celor viitoare.
Resursele financiare vor fi asigurate nu doar de la bugetul de stat, ci şi prin autofinanțare,
atragere de surse private, respectiv atragere de asistenţă financiară din fonduri europene sau alte
surse disponibile.








Indicatori demografici
Populația stabilă;
Populația pe vârste și sexe;
Populația pe religii;
Numărul copiilor născuți vii;
Sporul natural;
Rata de natalitate.
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Indicatori socio-economici
 Numărul mediu al salariaților;
 Numărul de șomeri;


















Indicatori ai serviciilor educaționale
Numărul elevilor înscriși în învățământul preșcolar;
Numărul elevilor înscriși în învățământul primar;
Numărul elevilor înscriși în învățământul gimnazial;
Numărul elevilor înscriși în învățământul liceal;
Numărul calculatoarelor din cadrul învățământului;
Numărul sălilor de clasă și cabinetelor școlare;
Numărul laboratoarelor școlare;
Numărul unităților școlare;
Numărul sălilor de gimnastică;
Numărul terenurilor de sport;
Numărul bazinelor de înot din cadrul învățământului;
Numărul atelierelor din cadrul învățământului;
Numărul personalului didactic din cadrul învățământului preșcolar;
Numărul personalului didactic din cadrul învățământului primar;
Numărul personalului didactic din cadrul învățământului gimnazial;
Numărul personalului didactic din cadrul învățământului liceal.

5.3. Indicatori de evaluare a investițiilor
Indicatori ai infrastructurii educaționale din cadrul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”
 Numărul sălilor de clasă de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cabinetelor didactice de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul laboratoarelor de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul bibliotecilor de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cabinetelor medicale de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul centrelor de documentare de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cabinetelor de consiliere psihologică de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
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 Numărul sălilor de clasă de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul sălilor de sport de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cantinelor de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
Indicatori ai resurselor umane din cadrul colegiului
 Numărul cadrelor didactice de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cadrelor didactice nou venite în Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cadrelor didactice care fac naveta de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul de norme didactice acoperite cu personalul școlii la plata cu ora de la nivelul Colegiului
Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul de norme didactice acoperite cu personalul școlii în cadrul normei de la nivelul
Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul de norme didactice acoperite cu colaboratori de la nivelul Colegiului Tehnologic
„Viaceslav Harnaj”;
 Numărul profesorilor cu grad didactic I de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul profesorilor cu grad didactic II de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cadrelor didactice cu definitivat de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul cadrelor didactice cu doctorat de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”.
Populația școlară din cadrul colegiului
 Numărul total al elevilor de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul elevilor pe specializări de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul elevilor pe clase de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Numărul de clase de la nivelul Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”;
 Distribuția elevilor în funcție de mediile de la finalul anului școlar;
 Numărul de absențe de la nivelul anului școlar;
 Numărul elevilor exmatriculați de la nivelul anului școlar;
 Numărul cazurilor de repetenție de la nivelul anului școlar;
 Rata de promovabilitate de la nivelul anului școlar.
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6.1. Glosar de Termeni
AJOFM–Agenția Județeană pentru Ocuparea
Forței de Muncă.

Divorțialitate–Numărul
de
divorțuri
înregistrate într-o anumită perioadă de timp
(1 an calendaristic).

AP–Axă prioritară.
Domiciliul unei persoane–Este adresa la care
aceasta declară că are locuința principală,
trecută în actul de identitate (CI, BI), așa cum
este
luată
în
evidența
organelor
administrative ale statului. În stabilirea valorii
acestui indicator nu se ține cont de reședința
obișnuită, de perioada și/ sau motivul
absenței de la domiciliu.

ARACIP–Instituţie publică de interes naţional,
în subordinea Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget
propriu de venituri şi cheltuieli, înfiinţată prin
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/
2005 privind asigurarea calităţii educaţiei,
aprobată prin Legea nr. 87/ 2006.
CE–Comisie Europeană.

FEDR–Fond
Regională.

European

pentru

Dezvoltare

CEAC–Comisia pentru Evaluare și Asigurare
a Calității.

GR–Guvernul României.

CCD–Casa Corpului Didactic.

INS–Institutul Național de Statistică.

CJ–Consiliul Județean.

ISCED–Clasificarea Internaţională Standard a
Educaţiei.

Densitatea populației–Reprezintă numărul de
persoane pe unitatea de suprafață,
măsurându-se în general în persoane pe
kilometru pătrat, obținându-se prin împărțirea
numărului de locuitori la suprafață în
kilometri pătrați.

ISJ–Inspectoratul Școlar Județean.
IT–Tehnologia Informației.
ISMB-Institutul
București
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Îmbătrânirea
demografică–Scăderea
numărului de locuitori tineri și creșterea
ponderii persoanelor de vârsta a treia (peste 60
de ani).

ONG–O Organizație Non-Guvernamentală
este o instituție care lucrează independent
față de activitatea guvernului, deși unele
ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate
de acesta.

ME–Monitorizare și Evaluare.
PAS–Plan de Acțiune al Școlii.
MEN–Ministerul Educației Naționale.
PDR–Plan de Dezvoltare Regională.
Născut viu–Este un produs al concepției,
expulzat sau extras complet din corpul
mamei, independent de durata sarcinii și
care, după această separare, prezintă un
semn de viață (respirație, activitate cardiacă,
pulsații ale cordonului ombilical sau
contracții musculare dependente de voință).

PESTE(L)–Serveşte la analiza impactului şi a
tendinţelor generale ale celor 6 stimulatori
majori ai schimbării: politici, economici,
sociali, tehnologici, ecologici şi legislativi:
 Factorii politici au în vedere politica
guvernului, legislaţia centrală, locală, stabilitatea
politică, modificări la nivel administrativ;
 Factorii economici au în vedere variabilele
economice cheie (taxe, tarife, curs valutar);
 Factorii sociali analizează atitudinile şi
caracteristicile clienţilor instituţiei;
 Factorii ecologici: cantitatea, calitatea și
structura resurselor naturale, politicile
ecologice și de protecție a mediului
înconjurător, deșeurile, consumul și sursele
de energie;
 Factorii legislativi: legislația în domeniu.

NEET–Este un cuvânt provenit din limba
engleză (“Not in Education, Employment, or
Training”) care se referă la tinerii care nu au
un loc de muncă, dar nici nu își continuă
educația ori formarea.
Numărul mediu al salariaților–Reprezintă
numărul de salariați angajați cu contracte
individuale de muncă, plătiți de întreprindere
pentru o durată medie normală a timpului de
lucru, pe perioada de referință.

PESTE(L)–Serveşte la analiza impactului şi a
tendinţelor generale ale celor 6 stimulatori
majori ai schimbării: politici, economici,
sociali, tehnologici, ecologici şi legislativi:

Nupțialitate–Reprezintă numărul de căsătorii
realizate într-o anumită perioadă de timp
(1 an calendaristic).
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 Factorii politici au în vedere politica
guvernului, legislaţia centrală, locală, stabilitatea
politică, modificări la nivel administrativ;
 Factorii economici au în vedere variabilele
economice cheie (taxe, tarife, curs valutar);
 Factorii sociali analizează atitudinile şi
caracteristicile clienţilor instituţiei;
 Factorii ecologici: cantitatea, calitatea și
structura resurselor naturale, politicile
ecologice și de protecție a mediului
înconjurător, deșeurile, consumul și sursele
de energie;
 Factorii legislativi: legislația în domeniu.

POCU–Program Operațional Capital Uman.
Populația după domiciliu la data de 1
ianuarie a anului de referință–Reprezintă
numărul persoanelor cu cetățenie română și
domiciliul pe teritoriul României, delimitat
după criterii administrativ–teritoriale.
Raport de
dependență
demografică–
Numărul persoanelor în vârstă de dependență
(0-14 ani și 65 ani și peste) la fiecare 100
persoane în vârstă de muncă (15-64 ani).
Rata de divorțialitate–Numărul divorțurilor la
1.000 locuitori. Se calculează prin raportarea
numărului căsătoriilor desfăcute în cursul
unui an calendaristic la populația legală (cu
domiciliu permanent) la 1 iulie anul respectiv.

PI–Priorități de Investiție.
Plecări cu domiciliul–Persoanele care într-un
anumit interval de timp și-au schimbat domiciliul
din localitate, plecând în altă localitate.

Raport
de
masculinitate–Evidențiază
numărul mediu de bărbați ce revin la 100 de
femei într-o populație dată.

Plecări cu reședința–Persoanele plecate cu
reședința într-o altă localitate decât cea de
domiciliu, care la data de 1 ianuarie sau 1
iulie aveau înscrisă în actul de identitate și în
fișele de evidență a populației mențiunea de
stabilire a reședinței.

Rata de mortalitate–Numărul decedaților
dintr-un an calendaristic ce revin la 1.000
locuitori.

PNDR–Programul Național de Dezvoltare
Rurală.
POAD–Programul Operațional
Persoanelor Defavorizate.

Rata de natalitate–Numărul născuților vii
dintr-un an calendaristic, care revine la 1.000
locuitori, la data de 1 iulie din anul respectiv.

Ajutorarea
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Rata de nupțialitate–Numărul căsătoriilor ce
revin la 1.000 locuitori. Se calculează prin
raportarea numărului căsătoriilor încheiate
într-un an calendaristic, la populația legală (cu
domiciliul permanent) la 1 iulie anul respectiv.

SNCDI–Strategia Națională de Cercetare,
Dezvoltare și Inovare.

Reședința obișnuită–Reprezintă locul în care
o persoană își petrece în mod obișnuit
perioada zilnică de odihnă, fără a ține seama
de absențele temporare pentru recreere,
vacanțe, vizite la prieteni și rude, afaceri,
tratamente medicale sau pelerinaje religioase.
Reședința obișnuită poate să fie aceeași cu
domiciliul sau poate să difere, în cazul
persoanelor care aleg să-și stabilească
reședința obișnuită în altă localitate decât cea
de domiciliu din țară sau străinătate.

Sporul natural–Reprezintă un indicator care
măsoară diferența algebrică între numărul
născuților vii și cel al decedaților din rândul
unei populații determinate, într-o anumită
perioadă de timp.

SNDR–Strategia Națională de Dezvoltare
Regională.

Stabiliri
cu
domiciliul–Se
referă
la
persoanele care au sosit în localitate, inclusiv
cele sosite din străinătate (fenomen al
mișcării migratorii externe).
Stabiliri cu reședința–Persoanele sosite într-o
altă localitate decât cea de domiciliu, care la
data de 1 ianuarie sau 1 iulie aveau înscrisă în
actul de identitate și în fișele de evidență a
populației mențiunea de stabilire a reședinței.

RON–Leu românesc.
Salariatul–Este persoana care își exercită
activitatea pe baza unui contract de muncă
într-o unitate economică sau socială,
indiferent de forma ei de proprietate sau la
persoane particulare, în schimbul unei
remunerații sub formă de salariu, plătit în bani.
SEI–Este un program complex iniţiat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în anul 2001
pentru susţinerea procesului de predare–
învăţare în învăţământul preuniversitar cu
tehnologii de ultimă oră.
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SWOT–Scoate în evidenţă elemente de potenţial intern şi extern, cum ar fi resursele, competenţele,
tendinţele unor procese conexe. Analiza SWOT implică:
 identificarea elementelor interne şi externe organizaţiei sau ale temei strategice;
 sortarea lor pe cele 4 puncte;
 ordonarea şi reţinerea celor care pot avea impact decisiv asupra realizării acţiunilor.
Șomerii–Sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care în cursul perioadei de referință îndeplinesc
simultan următoarele condiții:
 nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;
 sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni (inclusiv săptămâna în care sa desfășurat interviul), dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
TIC–Tehnologia Informației și Comunicațiilor.
UE–Uniunea Europeană.
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6.2. Surse de informații în realizarea Planului de Acțiune al Școlii

Site-uri
 http://www.insse.ro/cms/
 http://www.edu.ro/
 http://aracip.eu/
 http://www.llp-ro.ro/
 http://www.fonduri-ue.ro/
 http://www.adrnordest.ro/
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Concluzii
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” dispune de o ofertă educaţională care reprezintă „pachetul”
de resurse şi servicii pe care instituţia de învăţământ le pune la dispoziţia beneficiarilor educaţiei
(elevi, părinţi, membri ai comunităţii) în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor propuse.
Oferta educaţională constituie un aspect esenţial, modul în care aceasta este percepută de către
educabili și implicit de comunitate, prin urmare acest aspect trebuie manageriat cu multă atenție și
adaptat nevoilor comunității.
Pentru dezvoltarea unei instituţii de învăţământ ca o comunitate profesională puternică este
necesară crearea de structuri ce presupun:
 alocarea de timp pentru întâlniri
 existenţa unor spaţii pentru întâlniri
 asumarea de roluri şi responsabilităţi
 organizarea unor structuri de comunicare şi autonomie.
În scopul dezvoltării Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” este necesară adoptarea unei tehnici
de management bazată pe participarea tuturor părților interesate în procesul decizional.
Managementul participativ este un sistem managerial modern care poate fi promovat cu rezultate
remarcabile numai dacă în organizaţii se manifestă o convergenţă de interese ale tuturor
membrilor, indiferent de poziţia lor ierarhică.
Utilizarea unui management participativ la nivelul Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” va
conduce la o comunitate profesională care va facilita introducerea schimburilor, instituţionalizarea
practicilor inovative şi creşterea performanţelor școlare obținute de către elevi la diferite
concursuri și olimpiade.
Formarea unui corp profesoral ca o comunitate profesională puternică este posibilă dacă
personalul didactic din instituţia de învăţământ, comunică, au credinţe comune, colaborează şi se
focalizează concentrat pe activităţile de învăţare pentru elevi.
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Copyright și drepturi de autor
Acest document conține informații confidențiale proprietatea Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”,
București. Deținerea acestui document nu conferă nici un drept asupra informațiilor conținute, a reproducerii
sau a vânzării acestora.
Destinatarul prezentului document, Colegiului Tehnologic „Viaceslav Harnaj”, București va lua toate măsurile
rezonabile și necesare pentru a preveni utilizarea neautorizată, diseminarea de date sau publicarea acestui
document sau a oricăror documente anexate acestuia, indiferent dacă informațiile sunt în format tipărit sau
electronic, distribuite într-o rețea de computere sau în orice altă formă.
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