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INTRODUCERE-LOCAȚIA ȘCOLII
HARTA JUDEȚULUI GALAȚI
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POZIȚIA PE HARTA GALAȚIULUI
A LICEULUI TEHNOLOGIC “ANGHEL SALIGNY”

- Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Galati

Scurt istoric al Liceului Tehnologic “Anghel Saligny”, Galati
La 01.09.1977 și-a deschis porțile în partea de vest a orașului Galați, în vecinătatea
Combinatului Siderurgic, “Liceul Industrial nr. 9” .
Sub această denumire a funcționat până in anul 1992, când începând cu 01 martie
s-a transformat in “Grup Școlar Industrial de Construcții Metalurgice”.
Din 01martie 1995 grupul devine ,,Grup Școlar Anghel Saligny”, având ca
domeniul prioritar al formării profesionale ,,Lucrări Publice-Construcții”.
Prin hotărârea Cosiliului Local nr.176/22.11.2012 devine ,,Liceul Tehnologic Anghel
Saligny”.
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Personalitate simbol-acad. Anghel Saligny (1854-1925).
S-a născut la Serbănești, com. Liești, jud. Galați.
Inginer, om de știința român, academician, profesor universitar la
București.
A utilizat in premieră mondială (1884) betonul armat în construcția
silozurilor de cereale, a proiectat (1888) și condus lucrările la podul de peste
Dunăre de la Cernavodă, cel mai lung din Europa la acea dată.
A făcut lucrări de amenajare a porturilor Brăila, Galați, Constanța.
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AS
PARTEA 1-CONTEXTUL

1.1.

Misiunea

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” asigură formarea profesională și
dezvoltarea personală, crearea abilităților de comunicare a tinerilor în scopul integrării
active a acestora pe piața muncii, al adaptării flexibile la schimbare și al identificării
propriilor nevoi de dezvoltare.
Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” oferă educație și formare profesională ce
au la bază calitatea, promovarea valorilor europene, egalitatea șanselor pentru toți
participanții şi deschiderea spre învățătură pe tot parcursul vieții.
Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” funcționează ca un ,,Centru de formare
profesională, dezvoltare personală și antreprenorială, oferind servicii/programe de
educație permanentă, consultanță, consiliere, club de antreprenoriat, cerc de creație
interdisciplinară.
Liceul Tehnologic promovează un învățământ modern, centrat pe valorile
europene de educație dezvoltarea inteligentă, dezvoltarea durabilă și dezvoltarea
incluzivă.
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Formare profesională
Adaptare la
piața muncii

Dezvoltare
antreprenorială

Misiunea
școlii

Educație
pentru viață

Dezvoltare
personală
Dezvoltarea
creativității
Flexibilitate la
schimbare
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1.2 Viziunea

Afirmarea Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny” ca un ,,Centru de
Formare Profesională, Dezvoltare Personală și Antreprenorială - CFPA”
,,Centru de Formare a Adulților - CFA”
,,Centru de Informare și Consiliere privind Cariera - CICC”
,,Centru de Învățare Bazat pe Evaluare - CIE”
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1.3 Rezumat
Planul de acţiune al şcolii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a
ofertei de formare profesională prin învăţământul profesional şi tehnic în perspectiva
anului 2018. El conţine informaţii despre performanţele şi realizările care sunt relevante
pentru starea de funcţionare a şcolii. PAS-ul poate fi utilizat pentru identificarea nevoilor
de formare profesională deoarece cuprinde ţintele ca expresie parametrică a indicatorilor
realizate prin asimilarea strategiilor de dezvoltare economică.
Structura PAS 2017 - 2021 şi modalităţile de realizare ale acestuia se bazează pe
recomandările formulate în Planul regional de acţiune pentru dezvoltarea învăţământului
profesional şi tehnic (PRAI), Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi
tehnic (PLAI), Manualul privind efectuarea de analize economice necesare planificării în
învăţământul profesional şi tehnic şi Ghidul de elaborare a planurilor de acţiune şi
dezvoltare ale şcolii.
Aceste documente de planificare a ofertei de şcolarizare vor sta la baza elaborării:
- planurilor de şcolarizare pentru anul şcolar 2019 - 2020 şi următorii;
- susţinerea măsurilor privind optimizarea procesului de învăţământ;
- consilierea şi orientarea elevilor prin grija profesorilor;
- susţinerea cererilor de finanţare a unor proiecte în folosul elevilor unităţii şcolare;
- implementarea proiectului ROSE, proiect care își propune să contribuie la reducerea
abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a
examenului de bacalaureat.
În baza nevoilor identificate cât şi a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost
propuse următoarele direcţii strategice:
• Metode moderne de asigurare a calităţii
• Creşterea flexibilităţii sistemului de formare profesională
• Învăţarea centrată pe elev
• Integrarea elevilor cu nevoi speciale în fluxul educaţional
• Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere individuală a elevilor precum şi a
celor privind cariera
• Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea formării
profesionale
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1.4
•
•
•
•

Profilul actual al şcolii

CENTRU DE FORMARE PROFESIONALĂ, DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI
ANTREPRENORIALĂ
CENTRU PENTRU EDUCAŢIA ADULŢILOR
CENTRU DE INFORMARE ŞI CONSILIERE PRIVIND CARIERA
CENTRU DE ÎNVAŢARE BAZATĂ PE EVALUARE

Denumire: LICEUL TEHNOLOGIC“ANGHEL SALIGNY” – GALAŢI
Filiera: TEHNOLOGICĂ
Domeniul: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
Oferta de meserii:
•
•

•
•
•

Învăţământ liceal zi
Filologie
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii

Învăţământ profesional

Zugrav, ipsosar, vopsitor , tapetar
Instalator, instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze
Frizer - coafor - manichiurist – pedichiurist
• Cofetar-patiser

•
•
•

Învăţământ liceal seral
Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii
Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparaţii
Tehnician în gastronomie

Învăţământ postliceal seral-nivel 5 avansat/şcoala de maiştri
Învăţământ postliceal seral-nivel 5 avansat/şcoala postliceală
•
•
•
•

•
•
•
•

Maistru mecanic
Maistru în construcţii civile, industriale şi agricole
Tehnician cadastru, funciar-topograf
Tehnician în activităţi de secretariat
Cosmetician

Segmentul de piaţă:
lucrări publice şi construcţii
servicii
agricultură

Forme de şcolarizare:
•
•
•

liceu zi
liceu seral
frecvenţă redusă
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1.5 REZULTATELE PROCESULUI DE AUTOEVALUARE
An şcolar 2017-2018
Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Codul SIRUES 171226120;
Judeţul: Galaţi, Oraşul: Galaţi;
Strada: Str. Metalurgiştilor nr.4;
Cod localit.(SIRUTA) 75105, Telefon: 0236 471119, Fax: 0236 471119;
E-mail: asalignygl@yahoo.com;
Anul înfiinţării unităţii de invăţământ: 01.09.1977;
Documente (Ordin/ Decizie/ Hotărâre/ Act de înfiinţare etc) nr. 32, din 21.02.1995;
Instituţia emitentă: Ministerul Industriei Metalurgiei;
Autorizaţie / aviz sanitar de funcţionare a unităţi, nr. 35339/ data 4.02.2010;
(CA) INDICATORI DE STRUCTURĂ ŞI CONTEXT
CA_1 INFORMAŢII GENERALE PRIVIND UNITATEA
1.1 Tipul unităţii de învăţământ:
✓ Liceu tehnologic;
1.2 Nivelurile de învăţământ existente în unitate:
✓ Liceal;
✓ Profesional ;
✓ Postliceal;
1.3 Programe şi / sau filiere educaţionale:
Pentru licee, precizaţi filierele organizate în unitate:
✓ tehnologică
✓ teoretică
✓ servicii
✓ agricultură
Pentru învăţământul profesional precizaţi:
(a) Domeniile:
✓ CONSTRUCŢII INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE
✓ ESTETICĂ ŞI IGIENA CORPULUI OMENESC
✓ TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
(b) Calificările:
- zugrav, ipsosar , vopsitor, tapetar
- instalator, instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze,
- frizer - coafor - manichiurist - pedichiurist,
- cofetar-patiser
1.4 Forma de finanţare (proprietate):
1. de stat (B)
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1.5 Formele de învăţământ din unitate:
1. zi; 2. seral ; 3. frecvenţa redusă; 4. şcoala de maiştri; 5. şcoală postliceală.
1.6 Limbi străine studiate în unitate:
1. engleza 2. franceza;
1.7 Modalităţi de desfasurare a procesului de invăţământ:
1. predare normală;
1.8 Responsabilităţi în reţea:
1. unitate independentă;
CA_2 SERVICII OFERITE
2.1 Internat
- DA
Daca DA, precizaţi:
2.1.1 Numărul locurilor de cazare -81;
2.1.2 Modul de utilizare: utilizat pentru cazarea elevilor
2.1.3 Număr de elevi ai şcolii cazaţi în internat-81;
2.2 Cantina: -NU
2.3 Cabinet medical: - DA
2.3.1 – asigurarea asistenţei cu medic şcolar - DA
2.3.2 – asigurarea asistenţei cu cadre medii sanitare -DA
2.4 Cabinet de asistenţa psihopedagogică: -DA
2.4.1 – încadrarea şcolii cu specialist –psiholog- DA
CA_3 LOCALUL ŞCOLII
3.1 Vechimea şi calitatea construcţiei: - 41 de ani/ calitatea construcţiei bună.
3.1.1 Anul în care a fost dată în folosinţă: 1977;
3.1.2 Construcţie din: zid (beton) ;
3.1.3 Anul ultimei reparaţii capitale / consolidări - clădirea nu a suferit reparaţii
capitale sau consolidări dar s-au efectuat igenizări şi modernizări.
3.2 Unitatea funcţionează: în clădire cu destinaţie de şcoală.
3.3 Număr de clădiri din cadrul construcţiei şcolare:
3.3.1 – total: 3
1. Clădirea şcolii
2. Atelierul
3. Căminul
3.3.2 - din care spaţii de învăţământ (săli de clasă, laboratoare cabinete, ateliere
şcolare, sală de sport ): total-2
1. Clădirea şcolii
2. Atelierul
3.4 Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită (mp) X numărul de
niveluri al clădirii) - există P+2 niveluri al clădirii şi subsol;
3.4.1 – suprafaţa totală: 2400 mp
3.4.2 – suprafaţa sălilor de clasă: 1116 mp
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3.5 Spaţii în unitate:
3.5.1 Spaţii de învăţământ:
3.5.2 Spaţii auxiliare:
1. săli de clasă;
1. ateliere de întreţinere;
2. laboratoare;
2. cancelarie;
3. cabinete (de psihologie şi medical)
3. sală de bibliotecă;
4. sală de sport;
4. sală de festivităţi;
5. atelier şcolar.
3.6 Gestiunea (utilizarea) spaţiului de învăţământ:
3.6.1 Situaţia spaţiului de învăţământ:

Total

3.6.1.1 săli de clasă
3.6.1.2 laboratoare/ cabinete şcolare
3.6.1.3 ateliere şcolare

10
5
8

Numar Săli:
Utilizate pentru
Spaţiu
procesul propriu
excedentar
10
5
8

-

Neutilizate
datorită stării
tehnice
-

3.6.2 Gradul de încărcare a şcolii:
3.6.2.1 Indice de ocupare (nr.clase de elevi (zi) / nr. săli de clasă în stare de
funcţionare)
✓ Liceu zi -12 clase de elevi/10 săli de clase şi laboratoare;
✓ Liceu seral/postliceală - 18 clase de elevi/15 săli de clase, laboratoare;
3.6.2.2 Număr de schimburi în care funcţionează şcoala:
3.6.2.2.1 – pentru toate formele de învăţământ din şcoală: 2;
3.6.2.2.2 – pentru învăţământul de zi:1.
3.6.3 Durata medie a orelor:
3.6.3.1 – de curs pentru învăţământul de zi: 50 min;
3.6.4 Gestiunea spaţiilor de învăţământ:
3.6.4.1 Utilizarea sălilor de clasă: - pentru procesul didactic din şcoală
3.6.4.2 Utilizarea laboratoarelor şi a cabinetelor şcolare: - pentru procesul didactic
din şcoală, conform destinaţiei lor;
3.6.4.3 Utilizarea atelierelor şcolare: - pentru procesul didactic din şcoală
3.6.4.4 Utilizarea bazei sportive / sălii de sport: - pentru procesul didactic din
şcoală
3.6.5 În localul unităţii funcţionează (toate variantele care reprezintă situaţia
şcolii):
1. unitatea proprie;
2. alte situaţii (locuinţe etc.) –nu există alte situaţii.
3.6.6. Situaţia juridică a clădirilor în care funcţionează unitatea şi a terenurilor aferente
15

3.6.6.1 Unitatea funcţionează în: (pe baza de acte doveditoare) - în
administrare în baza contractelor de transmitere din 2002, 2006, 2008.
CA_4 UTILITĂŢI
4.1. Curent electric 4.1.1 în localitate - DA;
4.1.2 în şcoală - DA;
4.2. Apa
4.2.1 în localitate reţea stradală;
4.2.2 în şcoală :
1. din reţeaua stradală în curte;
2. din reţeaua stradală în clădire;
4.3. Closet: - cu apa curentă;
4.4. Canalizare:
4.4.1. în localitate – reţea stradală;
4.4.2. în şcoală – conectată la reţeaua stradală;
4.5. Sistem de încălzire:
4.5.1. în localitate – există reţea de termoficare;
4.5.2. în şcoală – reţea de termoficare ;
4.6. Telefon:
4.6.1 în localitate – DA;
4.6.2 în şcoala – DA;
4.7. Spaţiu de gunoi, amenajat: - DA;
CA_5 DOTARE
5.1. Starea mobilierului şcolar: - stare bună;
5.2. Biblioteca şcolară
5.2.1. – există biblioteca şcolară:- DA;
5.2.2. – dacă DA, precizaţi numărul de volume: - 14804;
5.3. Echipamente şi mijloace necesare comunicării, extinderii mijloacelor de informare,
diversificării formelor de educaţie:
5.3.1. Dotarea cu calculatoare (computere):
5.3.1.1. - număr total de calculatoare – 68;
5.3.1.2. - număr de calculatoare utilizate de către elevi -52 (în cabinetele de
informatică şi psihologie);
5.3.1.3. - număr de calculatoare utilizate numai de către profesori - 3 (în
cabinetele de informatică şi psihologie, sala 27, cancelarie);
5.3.1.4. - de calculatoare utilizate în scop administrativ - 13 (în secretariat,
cabinetele directorilor, bibliotecă, cabinet sanitar, contabilitate şi sala administratorului
de reţea);
5.3.1.5 – 7 calculatoare în căminul internat conectate la internet
5.3.1.6. - număr calculatoare conectate la INTERNET - 68;
5.3.2. Dotarea cu copiatoare (număr de copiatoare) - 4;
5.3.3 Dotarea cu FAX: - DA.
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CA_6 CONTEXT GEO-ECONOMIC ŞI DEMOGRAFIC (amplasarea unităţii)
6.1. Caracteristici ale localităţii.
6.1.1. Mediul de rezidenţa: Urban
6.1.2. Dezvoltarea economică a zonei (declarată oficial): zonă dezvoltată
6.2. Caracteristici ale şcolii:
6.2.1. Poziţia unităţii în localitate: - zona periferică
6.2.2. Accesul elevilor la unitatea de învăţământ:
6.2.2.1. Structura efectivelor de elevi din unitate, în funcţie de domiciliul
acestora , conform Anexa 1:
1.ponderea elevilor din localitate
57.05%
2.ponderea elevilor din alte localităţi, care fac naveta zilnic
29.04%
3.ponderea elevilor din alte localităţi, care fac naveta săptămânal 10.64%
4.ponderea elevilor din alte localităti care nu fac naveta
2.91%
6.2.2.2. Deplasarea elevilor de la domiciliu către şcoală, în raport cu
mijloacele de transport:
6.2.2.2.1 Cu mijloace de
transport în comun:
6.2.2.2.2 Cu mijloace de
transport special destinate
6.2.2.2.3 Fără mijloace de
transport în comun:

1.permanent, cu orar adecvat programului şcolii-da;
2.permanent, cu orar inadecvat programului şcolii-da;
3.discontinuu-da.
1.permanent- nu este cazul;
2.temporar- nu este cazul.
1.drum accesibil-da;
2.drum cu pericole- nu este cazul.

(CB) INDICATORI DE STARE
(CB1) INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR CURENT.
CB_7. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI:

7.1. Clase şi efective de elevi pe niveluri de învăţământ, la începutul anului şcolar
7.1.1. Număr total de clase şi efectivele de elevi pe niveluri de învăţământ
Număr de clase/
grupe/
formaţiuni

Număr de elevi
total

zi

12

262

liceu seral
postliceal
şcoala de maiştri

11
6
2

132
111
39

-seral

-

-

-frecvenţa redusă

9

338

Forma de
învăţământ

Niveluri de
învăţământ

Învăţământul
de zi
Învăţământul
seral

Alte forme
(seral, la
distanţa)
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7.1.2. Număr de elevi pe niveluri de învăţământ, în funcţie de forma de
finanţare a şcolarizarii
• liceal zi
• școală profesională
• liceal seral
• frecvenţa redusă
• şcoala de maiştri
• postliceal

Învăţământ de stat
113
149
132
338
39
111

Învăţământ particular /cu taxa
-

7.2. Clase şi efective de elevi, pe ani de studiu şi forme de învăţământ
7.2.1. Structura pe ani de studiu pentru învăţământul liceal, conform Anexa 1:
An de studiu

Filieră

Profil / Domeniu

a-IX-a, zi

Teoretică
Tehnologică

Teoretică

Uman
Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Uman

Specialitate / Calificare
profesională
Filologie
Tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Filologie

Teoretică

Uman

Teoretică

a IX-a B

Număr
clase
1
1

Număr
elevi
26
15

1

28

Filologie

1

20

Uman

Filologie

1

24

a IX-a, zi
profesională

Estetică şi igiena
corpului omenesc

a IX-a, zi
profesională

Turism şi
alimentaţie

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Cofetar-patiser

a X-a, zi
profesională

Estetică şi igiena
corpului omenesc

a X-a, zi
profesională

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Turism şi
alimentaţie
Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Estetică şi igiena
corpului omenesc

a X-a A
filologie
a XI-a A
filologie
a XII-a A
filologie

a XI-a, zi
profesională
a XI-a, zi
profesională
a XI-a, zi
profesională
a IX-a, seral

a X-a, seral

Tehnologică

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Construcţii,
instalaţii şi lucrări

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Zugrav - ipsosar vopsitor - tapetar

28
1
1

28
1
22
1

Cofetar-patiser
Zugrav - ipsosar vopsitor - tapetar
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi

13

17
1
1

19

1

22

1

28

1

40

18

publice
Mecanică

a XI-a, seral

a XI-a, seral
sem. II

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Turism şi
alimentaţie

a XII-a, seral

Mecanică

a XI-a, seral
sem. II

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Turism şi
alimentaţie
Uman

Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician în
gastronomie
Filologie

Uman

Tehnologică
Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Mecanică

a XII-a, seral

a XII-a, seral

Mecanică

a XIII-a, seral

a XIII-a, seral

Tehnologică

a XIII-a, seral
a IX-a,
frecvenţa
redusă
a X-a,
frecvenţa
redusă
a XI-a,
frecvenţa
redusă
a XII-a,
frecvenţa
redusă
a XIII-a,
frecvenţa
redusă
Şcoala de
maiştri-anul I
Şcoala de
maiştri-anul
II
Şcoala
postliceală
anul I

Teoretică

Tehnologică

Tehnologică

instalaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician în
gastronomie

29
1
1

28

1

28

34
1
30
1
32
1

1

17

1

37

1

29

2

30

Filologie

2

71

Uman

Filologie

2

72

Uman

Filologie

2

95

Uman

Filologie

2

70

Mecanica

Maistru mecanic

1

18

Mecanică

Maistru mecanic

1

21

Servicii

Tehnician în activităţi
de secretariat
Cosmetician

1

20

1

20

Tehnician cadastru,
funciar-topograf

1

20

Estetică şi igiena
corpului omenesc
Agricultură

19

Şcoala
postliceală
anul II
Tehnologică

Servicii

Tehnician în activităţi
de secretariat

1

19

Agricultură

Tehnician cadastru,
funciar-topograf

1

15

Estetică şi igiena
corpului omenesc

Cosmetician

1
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7.2.2. Structura pe ani de studiu pentru învăţământul profesional:
An de studiu

Specializare

Număr
Clase

Număr elevi
Total
Proveniţi
din
repetenţie
28
-

a IX-a profesională

1

a IX-a profesională

Frizer - coafor - manichiurist pedichiurist
Cofetar-patiser

1

13

1

a X-a profesională

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

1

28

-

a X-a profesională

1

22

-

a XI-a profesională

Frizer - coafor - manichiurist pedichiurist
Cofetar-patiser

1

17

-

a XI-a profesională

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

1

19

-

a XI-a profesională

Frizer - coafor - manichiurist pedichiurist

1

22

-

7.3. Caracteristici ale resurselor umane (beneficiarii)
7.3.1. Structura etnică a elevilor din şcoala (estimare in procente), conform Anexa
1:
63.64% români;
36,36% rromi;
7.3.2. Numărul de elevi din învăţământul de bază care au beneficiat de ajutoare
7.3.2.1.– rechizite şcolare-nu este cazul
7.3.2.2.– burse sau alte
forme de ajutoare2018-2019:
➢
Programul „Bani de liceu", număr de beneficiari: -62
➢
Burse profesionale, număr de beneficiari: -145
➢
Burse de merit, număr de beneficiari: -16
➢
Burse sociale, număr de beneficiari: - 2
➢
Burse de boală, număr de beneficiari: -1
➢
Burse copii cu nevoi speciale CES:-9
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CB_8. INFORMAŢII PRIVIND PERSONALUL ANGAJAT
8.1. PERSONALUL DIDACTIC:
8.1.1. Posturi / norme didactice în şcoala (se operează cu fracţiuni):
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”
Licealprofesională

Şcoala postliceală
Maiştri
9,4728
2,8909

Indicator

Total

- număr de posturi didactice

57,3461

47,8733

- număr posturi ocupate cu cadre didactice
titulare
- număr posturi ocupate cu cadre didactice
suplinitoare
- număr posturi ocupate cu asociaţi

32,3634

29,4725

18,2685

14,8139

3,4546

6,4397

3,3124

- pensionari

0,2745

3,2745

3,1273
0

Normele de posture didactice repartizate pe
Indicator

Liceul Tehnologic
Anghel Saligny
41,4441

- număr de posturi didactice

Structura Sf. Ioan
15,9020

Din care
8.1.2. Catedre rezervate
8.1.2.1.– număr total: 2
8.1.2.2. – distribuţia pe specialităţi:
Nr.crt.
1.
2.

Specialitatea
Religie
Lb. franceză

Persoana căreia îi este rezervată – motivul / calitatea
Nazare Ciprian, detașare în interes de serviciu
Anghel Cătălina, concediu creştere copil

8.1.3. Personal didactic angajat (număr):
Cadre didactice
titulare
suplinitoare
asociaţi

total
necalificate

liceal

profesional

22
13
8

17
13
4

şcoala
postliceală
14
8
6
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8.1.4. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Număr personal didactic calificat:

Titulari
16

Gradul I
Aso
Neca
ciați lificați
2
2

Pensi
onari
1

Gradul II
Titulari Supli
nitori
4
2

Personal
didactic

Definitivat
Titulari Supli
nitori
4
2

Debutant
Supli Asociaţi
nitori
11
9

Asociaţi
2

Neca
lificați
1

8.1.5. Distribuţia pe grupe de vechime:
Vechime

- în
învăţământ

debutant

1-6
ani

6-10
ani

10-14
ani

14-18
ani

18-22
ani

8

3

2

12

5

6

22-25
ani

25-30
ani

30-35
ani

35-40
ani

peste
40
ani

4

3

2

2

3

8.1.6. Distribuţia pe grupe de vârstă (ani) şi sexe:

M
F
Total

Sub
25
ani
-

2529
ani
1
1
2

3034
ani
1
7
8

3539
ani
3
7
10

4044
ani
3
5
8

4549
ani
1
8
9

5054
ani
0
8
8

5559
ani
1
5
6

6064
ani
2
1
3

peste
65ani
1
1
2

8.1.7. Distribuţia personalului didactic, în funcţie de disciplinele din trunchiul
comun:
Disciplina predată

Limba română
Limbi străine
Matematică
Fizică
Chimie
Biologie
Geografie
Istorie
Socio-umane
Religie
Educaţie fizică şi sport
Educaţie plastică
Educaţie muzicală
Discipline tehnice
Tehnologia informaţiei şi a
comunicaţiilor

Numarul cadrelor didactice în funcţie de calificare:
În specialitate În aceeaşi arie
Altă specialitate
curriculară
5
Limba şi
comunicare
4
2
Matematică
şi
ştiinţe
2
2
1
2
Om şi societate
2
6
1
1
Educaţie fizică şi
sport
1
Arte
1
25
Tehnologii
1
-

Număr personal
didactic
necalificat
1
-
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8.1.8. Distribuţia personalului didactic în funcţie de timpul de lucru, pe niveluri
de învăţământ:
Nivel de învăţămănt

Număr cadre didactice, în funcţie de norma didactică
Întreagă
Completare de catedră

Liceal/Profesională/
Şcoala de maiştri şi
postliceală

33

7

8.1.9. Personal didactic cu competenţe în tehnologia informatică (IT):
Nivel de învăţământ

Numarul cadrelor didactice utilizatoare de computer în procesul didactic
Disciplina de Matematică şi
Ştiinţe
Alte situaţii
Specialitate
Ştiinţe
Socio-umane

Liceal/profesional/
şcoala de maiştri/
postliceala/
frecvenţă redusă

48

5

3
-

8.1.10. Raportul elevi/profesori (nr.total elevi/nr. Total de norme didactice), pe niveluri:
Total unitate
Liceal
Profesională
Şcoala de maiştri şi
postliceală

Elevi / profesori
1086/56
786/44
151/35
149/29

Elevi / normă didactică
1086/57,3461
786/28,9664
151/18,9069
149/9,4728

8.1.11. Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu:
8.1.11.1. – ponderea personalului didactic cu domiciliul în localitatea unde este
amplasată şcoala 100%;
8.1.11.2. – ponderea personalului didactic cu domiciliul în altă localitate şi care face
naveta zilnic 0%.
8.2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR
Nr.crt. Funcţia
1
2
3
4
5
6
7

ADM.FINANCIAR
SECRETAR ŞEF
BIBLIOTECAR
LABORANT
PEDAGOG
INFORMATICIAN
ADM.PATRIMONIU

Posturi conform Posturi ocupate cu personal
Normativelor
Calificat
Necalificat
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
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9
10
11

SECRETAR
TEHNICIAN
SUPRAVEGHETOR

1,5
1,5
2

1,5
1,5
2

-

8.3. PERSONALUL DE CONDUCERE
8.3.1. Număr de directori: 2
8.3.1.1. – conform normativelor: 2
8.3.1.2 .– existent în unitate: 2
8.3.2. Informaţii privind directorii:
Funcţia

Sex

Specialitatea

Grad
Didactic

Director

F

FilosofieIstorie

I

Director
adjunct

F

Chimie

I

Vechime în
Învăţământ
(ani)
33

27

Cursuri de management /
Formare absolvite

➢ Managementul educaţional-Master;
➢ Formare de consilier şi asistenţi suport
pentru implementarea strategiei de descentralizare a
învăţământului
preuniversitar;
➢ Calitate prin reţele parteneriale;
➢ Evaluator de proiecte
➢ Înregistrarea electronică a autoevaluării
➢ Facilitator penru învațarea permanentă în
Școală
➢ Formare de consilieri și asistenți suport pentru
implementarea Strategiei de descentralizare a
învățământului preuniveristar
➢ Evaluator de competenţe profesionale
➢ Mentor
➢ Formator
➢ Colaborator extern ARACIP
➢ Asigurarea calității în educație
➢ Orientarea și consilierea vocațională
➢ Managementul educațional-Master;
➢ Profesionişti în managementul;
educaţional în sistem descentralizat
➢ TIC chimie;
➢ Privim către viitor;
➢ Leaderschip şi management educațional
în sistem descentralizat;
➢ Tinerii împotriva violenţei;
➢ Calitate prin reţele parteneriale;
➢ Evaluator de competenţe profesionale
➢ Mentor
➢ Metodist CCD
➢ Formator
➢ Evaluator extern – Program de formare pentru experi
în evaluare și acreditare ai
ARACIP
➢ Colaborator extern ARACIP
➢ Asigurarea calității în educație
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(CB2) INFORMAŢII PRIVIND ANUL ŞCOLAR ANTERIOR
CB_9 REZULTATE ALE EVALUĂRILOR SUMATIVE:
9.1. EFECTIVE ELEVI
9.1.1. Situaţia efectivelor de elevi, conform Anexa 2:
9.1.1.1. a.– pe niveluri, în anul şcolar anterior (număr de elevi)
➢ Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Galaţi:
Înscrişi în anul şcolar
La
La
început
sfarşit

Nivel

Liceal zi şi seral
Şcoala profesională
înv.3 ani
Şcoala de maiştri
Şcoala postliceală
Frecvenţa redusă

Transferaţi
La alte De la
Unităţi alte
Unitaţi

Promovaţi

Pierderi şcolare-elevi care:
Repetă
Au abandonat
Clasa
şcoala/
exmatriculaţi/
retrasi/alte situații

685
60

645
53

5
0

0
0

645
53

7
6

18/10/1/-/-

47
51
412

50
49
384

0
0
0

4
0
4

50
49
384

0
0
0

1/-/2/-/12/20/-

9.1.1.2 – pe niveluri şi ani de studiu – 22 iunie 2018 conform Anexa 2:
➢ Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Galaţi
Nivel

Clasa
/an

IX
Liceu zi

31
14
23
35
20

31
14
23
35
20

1

2
1
2
-

-

21

19

19

2

-

-

Anul III

18

14

14

3

1

-

IX

27
35
83
57
125
74

22
27
83
53
107
70

22
27
83
53
107
70

1
4
2
-

7
6/10/4

5/-

X
XI

Şcoala
Anul I
Profesională
Anul II
de 3 ani

X
XI
XII
XIII
Frecvenţa

Trans
ferati/
Venit de la

31
16
24
37
21

XII

Liceu seral

Număr elevi
Înscrişi la Rămaşi la
Promovaţi Pierderi şcolare-elevi care:
începutul sfârşitul anului
Repetă clasa Au abandonat
anului
şcoala/
şcolar
exmatriculaţi/
retraşi

IX
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redusă

X

70
104
78
86
17
30

71
107
68
68
21
29

71
107
68
68
21
29

-

-/10/8/10/1/-/-

-/1
-/3
-/4
-

34
17

34
15

34
15

-

2/-/-

-

1005

931

931

13

64

5/8

XI
XII
XIII
Şcoala de
maiştrii-

anul I

Şcoala
postliceala

anul I

anul II

anul II

Total elevi

➢
Nivel

Liceu seral

Clasa
/an

Structura “Sfântul Ioan”, Galaţi

Înscrişi la Rămaşi la Promovaţi
începutul sfârşitul
anului
anului
şcolar

XII
Anul I

31
27
31

29
27
28

29
27
28

2

-/2/-

1/-

Anul II

42

39

39

2

-

1/-

Anul III

19

18

18

-

1/-/-

-

Anul I

18

17

17

-

1/-/-

-

Anul II

21

21

21

-

-

-

189

179

179

4

2/2/-

2/-

XIII
Şcoala
profesională

Şcoala
postliceala

Număr elevi
Pierderi şcolare-elevi care:
Repetă Au abandonat
Trans
clasa
şcoala/exmatriculaţi/ ferati/
retrasi
Venit de la

Total elevi

9.1.2. Rezultate şcolare- conform Anexa 2:
9.1.2.1. Distribuţia elevilor în funcţie de mediile / calificativele la sfârşitul anului şcolar:
9.1.2.1.2. - pentru celelalte niveluri de învăţământ, distribuţia elevilor în funcţie de medii:
➢ Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”, Galaţi

MEDII
Înv. Liceal
Înv. Profesional
Şcoala de maiştrii
Şcoala postliceala

5 - 6,99
130
31
11
0

7 - 8,99
225
21
32
44

9,00 - 10
30
1
7
5
26

Graficul privind distribuţia mediilor la sfârşitul anului şcolar

30, 8%
130, 34%

5 - 6,99
7 - 8,99
9,00 - 10

225, 58%

➢

Structura “Sfântul Ioan”, Galaţi

MEDII

5 - 6,99
32
29
0

Înv. Liceal
Înv. Profesional
Şcoala postliceala

7 - 8,99
24
55
30

9,00 - 10
0
1
8

Graficul privind distribuţia mediilor la sfârşitul anului şcolar

0, 0%
24, 43%

5 - 6,99
7 - 8,99
9,00 - 10

32, 57%

9.1.2.2.2. Examenul de bacalaureat-SESIUNEA IUNIE- Liceul Tehnologic Anghel
Saligny:
9.1.2.2.2.1. – numărul de elevi înscrişi din seria curentă -57
9.1.2.2.2.2. – numărul de elevi promovaţi din seria curentă -17
Distribuţia elevilor pe medii obţinute:
Neprezentaţi

<6

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

19

11

11

3

2

1

0
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Graficul privind distribuţia elevilor pe medii obţinute

1, 3%
2, 6%
3, 8%

Neprezentați
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99
9 – 9,99
10

0, 0%
19, 52%

11, 31%

9.1.2.2.2 Examenul de bacalaureat-SESIUNEA AUGUST
Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”:
9.1.2.2.2.1. – numărul de elevi înscrişi din seria curentă- 20
9.1.2.2.2.2. – numărul de elevi promovaţi din seria curentă- 7
Neprezentaţi

<6

6 – 6,99

7 – 7,99

8 – 8,99

9 – 9,99

10

6

7

6

1

0

0

0

0; 0%
0; 0%
1; 5%

Neprezentați

0; 0%
6; 30%

6; 30%

<6
6 – 6,99
7 – 7,99
8 – 8,99

7; 35%

9 – 9,99
10

9.1.2.2.3 Examenul de absolvire a învăţământului profesional:
9.1.2.2.3.1. – numărul de elevi înscrişi- 30
9.1.2.2.3.2. – numărul de elevi promovaţi- 30
9.1.2.3 .Beneficiari ai burselor de studii / merit :
➢ Programul „Bani de liceu", număr de beneficiari: -10
➢ Burse profesionale, număr de beneficiari: -150
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➢ Burse de merit, număr de beneficiari: -17
➢ Burse copii cu nevoi speciale CES:-12
➢ Burse elevi moldoveni: -3

9.2. EVALUAREA PERSONALULUI
9.2.1. Distribuţia personalului angajat, în funcţie de calificativele obţinute la sfârşitul
anului şcolar anterior:
nesatisfăcător
Personal
didactic

Profesori
Maiştri-instructori

Pers. didactic auxiliar
Pers. nedidactic

-

satisfăcător

bine

-

-

foarte bine

47
9
15
11

9.2.2.Starea de sănătate: distribuţia personalului angajat, în funcţie de numărul zilelor de
concediu medical de care au beneficiat în anul şcolar anterior:
Total
persoane
Personal
didactic

Profesori
Maiştri-instructori

Pers. didactic auxiliar
Pers. nedidactic

8
1
0
8

Total zile de concediu medical

71
7
0
114
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CB_10 RESURSE FINANCIARE
VENITURI EXTRABUGETARE:
10.1.1. Venituri realizate prin eforturi proprii. Vor fi echivalate financiar veniturile
realizate prin:
(Obs. Pentru învăţământul particular, veniturile prin eforturi proprii sunt altele decât cele rezultate
din taxele şcolare)
Surse de venit
Activităţi productive, prestări servicii
Cursuri de reconversie profesională
Organizarea de serbări, tombole, discotecă, concursuri
Realizarea unor programe în colaborare cu fundaţii, organizaţii neguvernamentale,
furnizori de servicii educaţionale, relaţii de colaborare cu alte unităţi din ţara şi
străinătate:
Proiectul privind învățământul secundar Romanian Secondary Education Project
ROSE
Taxe sau alte modalităţi decât cele enumerate anterior, datorate unui management
Performant
Închirieri de spaţii de învăţământ- săli de curs şi spatii comerciale
Acţiuni de igienizare, reparaţii, alte lucrări (in ultimii 4 ani) realizate prin forţa de muncă
proprie (personal administrativ) echivalate valoric cu valoarea lucrărilor (cheltuielile
materiale dovedite prin acte contabile + valoarea manoperei) practicate de unităţi
specializate din zonă

Echivalent
valoric
688217.25

0
24000
100000

10.1.2 .Venituri realizate din donaţii, sponsorizări-nu este cazul
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1.6 Prognoza

A. Priorități strategice
B. Opțiuni strategice-priorități
C. Planuri operaționale
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A. Priorități strategice

1. Corelarea ofertei Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny” cu nevoile de
calificare din regiune și creșterea ofertei pentru formarea profesională a
adulților.
2. Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Liceul
Tehnologic ”Anghel Saligny” Galați pentru creșterea atractivității
actului educațional având ca finalitate îmbunătățirea rezultatelor școlare
pentru creșterea procentului de tranziție către învățământul terțiar
universitar și non-universitar - prin implementarea ROSE /
Perfecţionarea activităţii didactice şi promovarea învăţării centrate pe
elev.
3. Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere.
4. Dezvoltarea și diversificarea parteneriatului social în cadrul Liceul
Tehnologic ,,Anghel Saligny”.
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B. Obiective strategice

1.1. Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de
calificare identificate, pe domenii și calificări.

2.1. Diversificarea activităților pedagogice și de sprijin pentru creșterea
calității actului educațional reflectat în progresul școlar - prin implementarea
ROSE

3.1. Îmbunătățirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educație și
ocuparea unui loc de muncă.
4.1. Dezvoltarea, diversificarea și creșterea eficienței relațiilor de parteneriat,
pentru asistarea deciziei și furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT.
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PARTEA a 2-a
2. ANALIZA NEVOILOR
2.1. Proiecţia principalilor indicatori economico – sociali în PROFIL
TERITORIAL până în 2019
2.1.1. Evoluţia principalilor indicatori economico – sociali pe regiuni
Indicatori
2014
2015
2016
2017
2018
PRODUS INTERN BRUT
Total economie
3,0
NORD - EST
3,2
SUD - EST
2,9
SUD MUNTENIA
2,4
SUD – VEST OLTENIA
1,7
VEST
3,3
NORD - VEST
3,7
CENTRU
3,6
BUCURESTI - ILFOV
2,8
din care valoarea adăugată brută din:
Industrie
Total economie
3,7
NORD - EST
4,0
SUD - EST
3,3
SUD MUNTENIA
3,2
SUD – VEST OLTENIA
-0,7
VEST
4,9
NORD - VEST
5,7
CENTRU
4,7
BUCURESTI - ILFOV
3,6

2019

3,8
3,1
2,6
1,6
4,8
4,0
4,2
4,6
4,6

4,2
4,2
4,4
4,5
4,4
4,2
4,2
4,3
3,9

4,3
4,2
4,3
4,4
4,3
4,2
4,3
4,4
4,3

4,5
4,4
4,5
4,5
4,6
4,5
4,5
4,6
4,3

4,7
4,6
4,7
4,7
4,7
4,6
4,7
4,8
4,6

2,0
0,1
-1,1
-2,8
7,0
3,7
4,2
5,4
2,0

4,0
3,9
4,2
4,4
3,6
4,1
4,1
4,1
3,6

5,3
5,2
5,2
5,4
5,5
5,4
5,4
5,3
5,2

5,7
5,7
5,7
5,8
5,9
5,8
5,8
5,7
5,4

5,4
5,5
5,4
5,5
5,6
5,5
5,5
5,4
5,3

* Prognoza în profil teritorial s-a realizat pe baza prognozei pe termen mediu 2015 – 2019, varianta
de primăvară 2016, pentru Programul de Convergenţă.
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2.1.2. Evoluţia principalilor indicatori economico-sociali în regiunea SUD – EST

2015
Creşterea reală a
PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de
salariaţi
Rata şomajului
înregistrat - %
Câştigul salarial
mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial
mediu net lunar
2016
Creşterea reală a
PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de
salariaţi
Rata şomajului
înregistrat - %
Câştigul salarial
mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial
mediu net lunar
2017
Creşterea reală a
PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de
salariaţi
Rata şomajului
înregistrat - %
Câştigul salarial
mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial
mediu net lunar
2018
Creşterea reală a
PIB
PIB/Locuitor (euro)
Numărul mediu de
salariaţi
Rata şomajului

Total
regiune

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

2,6
7216

1,3
5822

2,6
5390

1,1
11297

5,3
5941

4,3
6281

4,4
5076

2,8

2,3

2,7

2,9

2,6

3,5

3,1

6,5

7,1

9,7

3,6

8,8

5,4

5,4

1593

1444

1437

1717

1705

1547

1404

8,1

7,1

8,4

9,3

8,2

4,4

8,0

4,4
7687

4,8
6250

4,4
5753

4,5
11986

4,3
6316

4,4
6707

4,4
5408

3,0

2,5

2,8

3,0

2,7

3,6

3,2

6,6

7,2

9,8

3,7

9,0

5,5

5,5

1733

1568

1567

1869

1854

1677

1528

8,8

8,6

9,0

8,8

8,7

8,4

8,9

4,3
8254

4,0
6728

4,0
6179

4,6
12849

4,2
6774

3,9
7193

4,0
5788

3,1

2,8

2,9

3,1

2,9

3,7

3,3

6,2

7,0

9,0

3,5

8,5

5,3

5,3

1823

1645

1644

1970

1950

1761

1609

5,2

4,9

5,0

5,4

5,2

5,0

5,3

4,5
8899

4,2
7265

4,2
6662

4,9
13826

4,5
7298

4,2
7750

4,3
6226

2,8
5,9

2,5
6,6

2,7
8,6

2,9
3,3

2,6
8,0

3,4
5,2

3,1
5,1
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înregistrat - %
Câştigul salarial
mediu net lunar
(lei/salariat)
Câştigul salarial
mediu net lunar

1916

1725

1724

2074

2050

1847

1693

5,1

4,9

4,8

5,3

5,1

4,9

5,2

2.1.3. Proiecția numărului de salariați

2.1.4. Proiecția numărului de șomeri înregistrați
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2.1.5. Proiecția ratei șomajului înregistrat

2.1.6. Evoluția ratei de activitate pentru grupa de vârstă 15-24 ani
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2.1.7. Evoluţia Ratei de activitate la grupa de vârstă 15-24 ani pe sexe

2.1.8. Evoluţia Ratei de activitate la grupa de vârstă 15-24 ani, pe medii de
rezidenţă
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2.2. Proiectarea populației școlare
2.2.1. Situaţia elevilor înscrişi la începutul anului şcolar

Ponderi învăţământ public

Anul şcolar
2004 - 2005
2005 - 2006
2006 - 2007
2007 - 2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016

Pondere
învăţământ
profesional
27.21%
27.05%
24.40%
21.99%
19.81%
12.37%
6.05%
1.40%
2.37%
3.35%
6.54%
9.22%

Pondere
învăţământ liceal
tehnologic
32.7%
32.6%
35.6%
38.3%
39.5%
46.9%
52.1%
55.1%
52.0%
47.9%
43.5%
40.6%

Pondere
îmvăţământ liceal
teroretic şi
vocţional
40.1%
40.3%
40.0%
39.7%
40.7%
40.7%
41.9%
43.5%
45.6%
48.7%
50.0%
50.2%

2.2.2. Evoluţia ponderii elevilor din învăţământul liceal tehnologic şi învăţământul
profesional din total elevilor înscrişi în învăţământul liceal şi profesional

70%
60%

Evoluţia ponderii elevilor din învăţământul liceal tehnologic şi
învăţământul profesional din total elevilor înscrişi în învăţământul
liceal şi profesional
59.95% 59.69% 60.01% 60.31% 59.33% 59.27%

58.1%

56.48% 54.37%

51.26% 50.01% 49.79%

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2004 2005

2005 2006

2006 2007

2007 2008

2008 2009

2009 2010

2010 2011

2011 2012

2012 2013

2013 2014

2014 2015

2015 2016
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2.2.3. Evoluţia numărului de elevi înscrişi în învăţământul postliceal
postliceală şi şcoala de maiştrii)

(şcoala
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2.3. Situaţia şcolarizării în învăţământul profesional şi tehnic de stat
şi particular în anul şcolar 2016 – 2017
2.3.1. Numărul de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2016 - 2017, pe domenii de
formare profesională - ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEHNOLOGICĂ, ZI - REGIUNEA
SUD - EST
Numărul de elevi înscrişi la începutul anului şcolar 2016 - 2017, pe domenii de formare
profesională
- ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL, FILIERA TEHNOLOGICĂ, ZI REGIUNEA SUD - EST
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produs
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tizări omene
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sc

412

61

568

126

1,134

438

190

480

174

289

102

650

90

1,371

399

213

552

190

414

99

601

66

1,305

550

171

634

125

297

92

642

83

1,277

555

175

647

142

35

463

145

1,042

39

439

1,319

591

172

993

48

506

1,343

12

554

150

968

51

551

1,453

28

760

154

1,276

56

427

1,368
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2.3.2. Numărul de elevi cuprinși în învățământul profesional la începutul anului
2016-2017

2.3.3. Numărul de elevi cuprinși în școala postliceala la începutul anului 2016-2017
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2.4.Parteneriatul cu operatorii economici pentru formarea profesională
iniţială prin învăţământul profesional
2.4.1. Numărul de contracte încheiate cu operatori economici pentru formarea
profesională prin învățământul profesional, pe regiuni de dezvoltare

2.4.2. Numărul de contracte încheiate cu operatorii economici pentru formarea
profesională prin învățământul profesional, regiunea Sud-Est
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2.5.Rata abandonului şcolar
2.5.1. Rata abandonului şcolar în învăţământul liceal, regiunea Sud-Est

2.5.2. Rata abandonului şcolar în învăţământul profesional, regiunea Sud-Est
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2.5.3. Rata abandonului şcolar în învăţământul postliceal, regiunea Sud-Est

2.6.Asigurarea calității
Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny” Galaţi, denumită in continuare CEAC, este înfiinţată în temeiul Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu
completări şi modificări prin LEGEA nr.87/13.04.2006, cu modificările ulterioare.
Obiectivele CEAC din instituţia de învăţământ Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny” - Galaţi sunt:
a) îmbunătăţirea calităţii întregii activităţi din şcoală;
b) asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes
(elevi, părinţi, corp profesoral, comunitate locală);
c) revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul
unităţii şcolare;
Atribuţiile Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calitătii sunt:
a)
realizează evaluarea internă a şcolii, pe baza standardelor de funcţionare şi
a celor de calitate;
b)
propune o strategie de îmbunătăţire a calităţii in unitatea de învăţământ;
c)
implementează sistemul de management al calităţii;
d)
elaborează şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de
evaluare şi asigurarea calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei
furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor;
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e)

f)
g)

h)
i)

elaborează anual un raport de evaluare internă, privind calitatea educaţiei
în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor
beneficiarilor prin afişare sau publicare şi este pus la dispoziţia
evaluatorului extern;
elaborează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;
cooperează cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii cu
alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară sau
străinătate, potrivit legii;
elaborează graficul anual de efectuare a monitorizarilor şi a evaluării;
informează conducerea unităţii I.S.J. Galaţi, Ministerul Educaţiei
Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, ARACIP privind monitorizările
efectuaute la nivelul unităţii de învăţământ preuniversitar, pe baza
standardelor, standardelor de referinţă, precum şi a standardelor proprii,
specifice unităţii de învăţământ preuniversitar;

CEAC deţine toate materialele informative despre sistemul de management al
calităţii transmise în sistem, fiind obligată să prelucreze informaţia primită şi să o
disemineze în şcoală, către Consilul de administraţie, către celelalte cadre didactice, către
părinţi, către elevi, etc.
CEAC elaborează documente cum ar fi: proceduri pentru asigurarea calităţii,
graficul anual de efectuare a monitorizărilor şi a evaluării, propuneri de îmbunătăţire a
calităţii educaţiei, rapoarte de evaluare internă , chestionare, ghiduri de observaţie,
rapoarte scrise, diferite fişe de apreciere.

2.7. Analiza concurenţei
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” face parte din rețeaua școlară de învățământ
profesional și tehnic din județul Galați.
În județul Galați există un număr de 12 unități încadrate după cum urmează:
Filiera Servicii.
Domenii:
1. Economic;
2. Turism şi alimentaţie;
3. Comerţ
4. Estetică şi igiena corpului omenesc
Filiera Tehnică.
Domenii:
1. Producţie media;
2. Mecanică;
3. Electronică, Automatizări;
4. Electric;
5. Electromecanică;
6. Construcţii, instalaţii şi lucrări publice;
7. Materiale de construcţii;
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Filiera Resurse naturale şi protecţia mediului
Domenii:
1. Protecţia mediului;
2. Industrie alimentară;
3. Agricultură;
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” aplică:
✓ strategii pentru eficientizarea popularizarii ofertei de meserii,
✓ strategii de parteneriate cu școli generale,
✓ strategia cu agenții economici pentru efectuarea stagiului de practică,
✓ dezvoltarea sistemului de formare și dezvoltarea profesională a adulților prin
programe de calificare/recalificare.

3. Analiza mediului intern
3.1.

RESURSE UMANE

Elevi
- în anul școlar 2017-2018 au fost școlarizați un număr total de 1128 elevi, încadrați
astfel:
An de studiu
a-IX-a, zi
a X-a, zi
a XI-a, zi
a XII-a, zi
a XII-a, zi

Filieră

Teoretică
Tehnologică

a IX-a, zi
învățământ
profesional
a IX-a, zi
învățământ
profesional

Profil / Domeniu
Uman
Uman
Uman
Uman
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Estetică şi igiena
corpului omenesc
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

Tehnologică
a X-a, zi
învățământ
profesional
a X-a, zi
învățământ
profesional
a X-a, zi
învățământ
profesional
a XI-a, zi
învățământ
profesional

Turism şi
alimentaţie
Estetică şi igiena
corpului omenesc
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice

Specialitate / Calificare
profesională
Filologie
Filologie
Filologie
Filologie
Tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Zugrav - ipsosar vopsitor – tapetar
{nstalator, instala’ii
tehnico-sanitare şi de
gaze
Cofetar-patiser

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Zugrav - ipsosar vopsitor - tapetar
Zugrav - ipsosar vopsitor - tapetar

Număr
clase
1
1
1
1
1

Număr
elevi
31
16
24
26
11

1

31

1

22

1

18

1

24

1

21

1

18
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Estetică şi igiena
corpului omenesc

a XI-a, zi
învățământ
profesional
a IX-a, seral

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică

a X-a, seral

Mecanică

a XI-a, seral

a XI-a, seral

Tehnologică

a XI-a, seral
sem. II

Turism şi
alimentaţie

a XII-a, seral

Mecanică

a XII-a, seral

a XII-a, seral

a XIII-a, seral

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică

Tehnologică

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Mecanică

Frizer - coafor manichiurist pedichiurist
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
gastronomie
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician
desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi
reparaţii
Tehnician în
gastronomie

1

19

1

29

1

35

1

25

1

29

1

29

1

30

1

18

1

39

1

19

1

27

1

20

1

27

2

70

a XIII-a, seral

Turism şi
alimentaţie

a XIII-a, seral

Mecanică

a XIII-a, seral

Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Uman

Tehnician proiectant
CAD
Tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Filologie

Uman

Filologie

2

67

Uman

Filologie

2

102

Uman

Filologie

2

75

Uman

Filologie

2

86

Mecanica

Maistru mecanic

1

18

a IX-a,
frecvenţa
redusă
a X-a, frecvenţa
redusă
a XI-a,
frecvenţa
redusă
a XII-a,
frecvenţa
redusă
a XIII-a,
frecvenţa
redusă
Şcoala de
maiştri-anul I

Teoretică
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Şcoala de
maiştri-anul II

Tehnologică

Şcoala
postliceală
anul I
Tehnologică

Şcoala
postliceală
anul II

Mecanică
Construcţii,
instalaţii şi
lucrări publice
Servicii

Maistru mecanic
Maistru
construcţii
civile, industriale şi
agricole
Tehnician în activităţi
de secretariat

1
1

18
12

1

18

Estetică şi igiena
corpului omenesc
Agricultură

Cosmetician

1

18

Tehnician cadastru,
funciar-topograf
Tehnician în activităţi
de secretariat

1

18

1

17

Cosmetician

1

21

Servicii
Tehnologică

Estetică şi igiena
corpului omenesc

- în procent majoritar (peste 90%), elevii provin din familii sărace, cu părinţi şomeri sau
care beneficiază de ajutor social sau care lucrează la distanţă mare de casă.
- majoritatea sunt navetişti.
- de cele mai multe ori elevii sunt în grija bunicilor sau în grija fraţilor mai mari. Astfel,
şcoala rămâne singurul factor educogen care se manifestă în imediata lor apropiere.
- au o cotă coborâtă a aspiraţiilor şi o dorinţă de succes mult diminuată.
- au deprinderi de comportament antisocial.
Cadre didactice
Cadrele didactice întocmesc planificările calendaristice armonizând competenţele
generale şi cele specifice, unităţile de conţinut şi atitudinile prescrise de programele
şcolare.
Au fost elaborate o serie de Curricule de Dezvoltare Locală. În aceste programe au fost
incluse dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice de formare profesională şi
cunoştinţe specifice locale.
Cadrele didactice au o pregătire foarte bună, au experienţă dobândită la catedră, iar
profesorii debutanţi sunt ajutaţi şi îndrumaţi de colegi. Foarte multe cadre participă la
perfecţionări, cursuri organizate la Casa Corpului Didactic, la Inspectorat sau în
străinătate, pentru a-şi aprofunda cunoştinţele de specialitate şi a intra în posesia noilor
informaţii specifice profesiei lor. Mai ales la materiile tehnice, profesorii au în vedere
modernizarea tehnologiei, se grăbesc să cunoască noile materiale şi tehnologii folosite şi
organizează demonstraţii pe aceste teme.
În procesul de predare şi învăţare sunt folosite metodele clasice şi cele moderne.
Problematizarea, modelarea şi învăţarea prin descoperire sunt folosite mai ales la ştiinţe
reale. La limbi şi comunicare sunt preferate activităţile pe grupe, jocul de rol.
Comunicarea în limbi străine este o deficienţă des întâlnită la elevi, de aceea s-au
organizat dezbateri pe această temă şi s-au încercat metode noi la aceste materii. Cele
mai aprofundate cunoştinţe se bazează pe trăiri proprii, de aceea sunt organizate şi
activităţi de acest gen la orele de specialitate.
Multe cadre didactice folosesc mijloacele audiovizuale în procesul educaţional; sunt
preferate proiectele şi prezentările pe calculator; uneori acestea sunt făcute de elevi.
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Aproape toţi profesorii au asimilat folosirea programului AEL la ore, iar
majoritatea dintre ei folosesc aproape săptămânal acest program.
La începutul fiecărui an şcolar se efectuează evaluarea iniţială a elevilor la
disciplinele de bază. Elevilor, cu mici excepţii, nu li se stabilesc criterii individuale
privind rezultatele de învăţare şi ţinte de cunoaştere/ aprofundare la nivelul fiecăruia pe
baza evaluării iniţiale şi conform stilului lor de învăţare individual.
Din păcate programele de învăţare şi materialele nu totdeauna oferă posibilitatea
învăţării prin paşi mici. În acest sens este un impediment şi lipsa manualelor şcolare.
Calitatea evaluării elevilor pe nivel de şcoală are o serie de aspecte pozitive, dar şi
negative. Ritmicitatea evaluării este asigurată cu excepţia câtorva materii, cu o oră pe
săptămână, unde este mai puţin timp pentru evaluare. Sunt folosite şi metode moderne de
evaluare, precum proiectul, investigaţia, portofoliul. Metodele clasice, evaluarea frontală,
individuală, tezele şi lucrările sunt folosite mai des.
De obicei evaluarea formativă este adecvată şi corectă. Cadrele didactice implică
elevii în evaluarea progresului pe care îl realizează. În fiecare an şcolar s-a efectuat
simularea bacalaureatului, proba scrisă şi orală, şi a examenelor de sfârşit de ciclu cu
concluziile de rigoare.
Putem considera că, o problemă dificilă sistemului educaţional este lipsa
motivaţiei elevilor. Tocmai din această cauză elevii şcolii participă des la concursuri pe
discipline, la conferinţe, competiţii, deoarece ele sunt metode foarte bune de motivare.
3.2.

RESURSE MATERIALE

Calitatea procesului de predare-învăţare este influenţată într-un mod hotărâtor de
gradul de dotare cu mijloace didactice. Dotarea şcolii este foarte bună asigurând
desfășurarea activităților educative la un nivel înalt.
Informatizarea învăţământului, introducerea tehnicii de calcul în procesul de
predare a diferitelor discipline, cât şi în cadrul instruirii profesionale, în formarea unor
competenţe ale elevilor în domeniul folosirii tehnicii de calcul este o necesitate
incontestabilă.
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” cuprinde 17 săli de curs, în care sunt incluse
şi: trei laboratoare de informatică, unul de chimie. Sălile de curs sunt dotate cu pupitre şi
scaune de bună calitate, mese de proiectare. De asemenea, unitatea şcolară este dotată cu:
o bibliotecă (nr. volume beletristică şi de specialitate=14804), un cabinet medical, un
cabinet de consiliere psihopedagogică (dotat cu 22 de computere conectate la internet) şi
o sală de conferinţe. Cele trei laboratoare de informatică sunt dotate cu 56 de
calculatoare. 25 din calculatoarele utilizate în activitatea şcolară au fost înlocuite în urma
achiziţiilor efectuate pe proiectele FSE. Școala mai posedă 5 videoproiectoare spre
folosinţă tuturor cadrelor didactice. Școala mai are şi 5 ateliere de specialitate şi un camin
– internat pentru elevi. Au fost achiziţionate materiale necesare desfăşurării activităţii de
instruire practică precum şi echipamente de protecţie a muncii pin fonduri
nerambursabile.
De asemenea, şcoala este dotată cu un laborator de chimie cu dotare specifică.
În afara de aceste laboratoare şi săli de clasă, există materiale didactice (hărţi, planşe
aparate simple etc,) expuse în săli de clasă sau păstrate în spații corespunzătoare, care
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servesc la predarea şi învăţarea disciplinelor din trunchiul comun, sau disciplinelor de
specialitate.
3.2.1. Performanţa şcolii comparativ cu reperele locale, regionale, naţionale.
Şcoala noastră oferă următoarele avantaje:
✓ Cadre didactice titulare cu experienţă didactică
✓ Cadre didactice beneficiare cursuri de formare şi perfecţionare
✓ Capacitatea de cazare
✓ Experienţă în elaborarea de proiecte pentru atragerea de fonduri extrabugetare.
✓ Inserţia pe piaţa muncii a unui număr mare de absolvenţi.
✓ Continuarea studiilor la forme superioare de învăţământ a absolvenţilor.
3.2.2. Consilierea şi orientarea vocaţională
În şcoala noastră există în prezent un cabinet de consiliere şi orientare vocaţională
a elevilor. Consilierea se realizează prin consiliere individuală, de grup şi prin orele de
dirigenţie.
Se organizează întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor economici, excursii şi vizite la
şcoli cu profil similar din judeţ şi din afara judeţului.

Concluzii
Calitatea generală a predării şi învăţării:
✓ microproiectarea bine gândită - proiectarea unităţilor de învăţare nu reflectă
întotdeauna nevoile individuale ale elevilor
✓ ritmicitatea parcurgerii materiei este asigurată
✓ calitatea predării materiei este asigurată
✓ calitatea predării este bună
✓ profesorii sunt bine pregătiţi, iar formarea permanentă a personalului
didactic este asigurată
✓ sunt folosite metodele moderne şi mijloacele audiovizuale
✓ predarea diferenţiată, folosirea metodelor individuale este intr-o fază
incipientă
✓ sunt folosite metode centrate pe elev
✓ orele sunt bine structurate
✓ evaluarea este adecvată şi ritmică cu câteva excepţii
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4. Lista parteneriatelor
4.1.1. Parteneriate unităţi şcolare
Parteneriatele cu unităţile şcolare au vizat obiective precum:
- crearea unui climat de colaborare între instituţiile partenere;
- promovarea ofertei educaţionale;
- realizarea unor interacţiuni interactive menite să mediatizeze beneficiile
proiectelor existente în şcoli;
- organizarea unor activităţi extraşcolare comune (acţiuni de voluntariat,
simpozioane, concursuri, expoziţii, schimb de experienţă etc.);
- consilierea şi orientarea elevilor privind cariera;
- organizarea unor activităţi de socializare, strângere de fonduri şi ajutorare.

Anul şcolar 2017-2018
1. Parteneriate cu instituțiile statului
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Palatul Copiilor, Galați
Palatul Copiilor, Panciu
Primăria Municipiului Galați
S.S.M.G.-Societatea Studenților Mediciniști din Galați
U.V.S.A.R.- Asociația Urban “Volunter Search & Rescue, Galați
Agenția pentru Protecția Mediului Galați
Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane, Galați
Fundația “Noi Orizonturi, Hunedoara
Biblioteca “V.A. Urechea“, Galați
Bilioteca Franceză “Eugene Ionesco, Galați
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi, Iași
Junior Achievement, București,

2. Parteneriate cu unitățile de învățământ preuniversitar
din Galați, județul Galați și din țară
Colegiul Tehnic, Nr. 2 Târgu Jiu,
Liceul Tehnologic “|Eremia Grigorescu”, Târgu Bujor
Școala Gimnazială Nr. 1, Comuna Brăhășești
Școala Gimnazială Nr. 16 , “Nicolae Bălcescu”, Galați
Școala Gimnazială Nr. 17, Galați
Şcoala Gimnazială “Ștefan cel Mare”, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr. 20, Galaţi
Şcoala Gimnazială Nr.7, Galaţi
Școala Gimnazială “Petru Rareș”, comuna Frumușița, Galați
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Școala Gimnazială Nr. 28, Galați
Școala Gimnazială “Vasile Șeicaru”, Oancea, Galați
Școala Gimnazială Nr. 1, Suhurlui, Galați
Școala Gimnazială Nr. 26, Galați
Școala Gimnazială “Mihai Viteazul”, Galați
Școala Gmnazială Nr. 2, Galați
Școala Gimnazială “Miron Costin”, Galați
Școala Gimnazială Nr. 1, Liești, Galați
Școala Gimnazială Nr. 2, Liești, Galați
Școala Gimnazială Nr. 1, Frumușița, Galați
Școala Gimnazială Nr. 25, Galați
Școala Gimnazială Nr. 2, Fârțănești, Galați
Școala Gimnazială “Lascăr Catargiu”, Schela, Galați
Școala Gimnazială “Sf. Împăraț“, Galați
Școala Gimnazială “Gheorghe Poalelungi”, Măstăcani, Galați
Școala Gimnazială Nr.3, Măstăcani, Galați
Școala Gimnazială Nr.5, Galați
Școala Gimnazială Nr.9, Galați
Școala Gimnazială “Cuvioasa Parascheva”, Smârdan
Școala Gimnazială Nr. 22, Galați
Școala Gimnazială Nr. 19, Galați
Școala Gimnazială Nr. 31, “Gheorghe Munteanu”, Galați
Școala Gimnazială “Maria Grecu, Odaia Manolache
Școala Gimnazială Nr.1, Independența
Școala Gimnazială “Elena Cuza”, Galați
Școala Gimnazială “Sf. Grigorie Teologul, Galați
Școala Gimnazială Nr.1, Șendreni
Școala Gimnazială “Sf. Nicolae”, Vânători
Școala Gimnazială “Elena Doamna“, Cuza-Vodă
Școala Gimnazială Nr.1, sat Fântânele, Galați
Școala Gimnazială “Dimitrie Luchian”, Piscu
Școala Gimnazială “Grigore Moisil”, Galați
Școala Gimnazială “Iulia Hașdeu”, Galați
Școala Gimnazială Nr. 33, Galați
Școala Gimnazială Nr. 3, Liești, Galați
Școala Gimnazială Nr. 1, Cavadinești, Galați
Școala Gimnazială Nr. 1, Vlădești, Galați
Școala Gimnazială “Vasile Burlui”, Suceveni, Galați
Școala Gimnazială “Sfântul Gheorghe, Cuca, Galați
Școala Gimnazială Nr.1, Slobozia Conachi, Galați
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➢
➢
➢
➢

Școala Gimnazială Nr.1 Rediu, Galați
Școala Gimnazială Unirea, Braniștea Galați
Școala Gimnazială Nr. 18, Galați
Școala Gimnazială Nr.1, Gănești, Galați

3. Parteneriate cu agenți economici
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

S.C. Softmagazin S.R.L.
S.C. SINIAT S.A. București
S.C. BRAPOLCONS S.R.L.
S.C. SIMNAV S.R.L.
S.C. LYLYSERV TERM SRL S.R.L.
S.C. Unicorm Oil Terminal S.R.L.
S.C. Xella S.R.L., București
S.C. PELAS COMPANY S.R.L.
S.C. AMERIJAN S.R.L.
Restaurant CAFÉ ANGLAIS
Cofetăria ”DULCE BY PAULA”
S.C. DANA S.R.L.
Întreprindere individuală - IOAN GIANINA ALLMA
Întreprindere individuală – ZAPŞA NINA
Întreprindere individuală - STANCIU ANGELICA
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Proiecte Fonduri Europene
1. „Mereu în competiție numai prin participare continuă la formarea profesională în
domeniul construcțiilor, al asistenței sociale și al comerțului”
POSDRU/24/2/2.3/G/38637
2. „Înalta calitate în formarea profesională” POSDRU/90/2.1/S/63761
3. „3R- Re/Calificare, Responsabilitate, Reușită” POSDRU/108/2.3/G/79386
4. „Îmbunătățirea calității
parteneriale”
POSDRU/85/1.1/S/57551

educației

și

formării

profesionale

prin

rețele

5. ,,FPC - O șansă în plus pentru viitorul tău,, POSDRU/182/2.3/S/153018
6. Proiectul privind învățământul secundar Romanian Secondary Education Project
ROSE
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ANALIZA MEDIULUI INTERN (SWOT)
CURRICULUM:
PUNCTE TARI
▪

PUNCTE SLABE:

Adaptarea ofertei de formare profesională
iniţială

la

tendinţele

de

▪

dezvoltare

cognitiv lacunar în învățământul liceal

economică
▪

Înscrierea și școlarizarea elevilor cu nivel

obligatoriu

Adaptarea

conţinuturilor

învăţării

la

▪

schimbările tehnologice şi organizaţionale

Dificultățile elevilor de a asimila noțiunile
predate

produse de investiţiile străine şi la

▪

Lipsa deprinderilor de studiu individual

cerinţele specifice ale IMM-urilor

▪

Tulburări de învăţare (dislexia, disgrafia,

▪

Adaptări ale curriculum-ului în

discalculia) în cazul elevilor la care

dezvoltare locală realizate în parteneriat

rezultatele obţinute la citit-scris sau

cu agenţii economici.

socotit

▪

rămân

mult

sub

rezultatele

cu

aşteptate, raportate la nivelul capacităţilor

asigurarea

intelectuale şi la efortul depus pentru

condiţiilor de desfăşurare a instruirii

învăţare raportat la anii de studiu și la

practice şi dezvoltarea formării continue a

vârsta acestora

Dezvoltarea
agenţii

economici

parteneriatului
pentru

cadrelor didactice prin stagii la agenţi
economici.
▪

Asigurarea

îndeplinirii

standardelor de pregătire profesională prin
implementarea sistemului de asigurare a
calităţii

în

educaţie

şi

formare

profesională.
▪

Asigurarea unei pregătiri de bază
largi cu competenţe tehnice generale
solide

▪

Promovarea învăţării pe parcursul
întregii vieţii

▪

Dotarea bibliotecii cu ghiduri didactice de
predare și evaluare, programe școlare,
SPP-uri, auxiliare didactice pengtru toate
calificările

▪

Proiectarea didactică specifică fiecărei
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specialități din oferta educațională
▪

Cadrele

didactice

au

documente

de

planificare la zi și de calitate bună, în
concordanță cu curriculum național și
local și adaptat la nivelul educațional al
elevilor
▪

Cadrele didactice integrează în planificări
secțiuni specifice remedierii structurilor
cognitive lacunare

▪

Curriculumul

este

implementat

prin

strategii de predare alese în conformitate
cu conținuturile, resursele disponibile și în
concordanță

cu

cerințele

fiecărei

discipline
▪

Profesorii folosesc metode de învățare
dirijată în mod eficient

▪

Organizarea orelor, atmosfera din clasă și
relațiile interpersonale

▪

Produsele realizate în timpul orelor cu
elevii și afișarea acestora în școală și în
comunitate
OPORTUNITĂŢI

▪

Oferta de cursuri generoasă pentru toate

AMENINŢĂRI
▪

specialitățile
▪
▪

Mediul familial caracterizat prin lipsa de
interes față de educație

Platforme de e-learning pentru toate

▪

Părinți cu studii de nivel scăzut de studii

specialitățile, disciplinele

▪

Lipsa de motivaţie a elevilor pentru

Biblioteca virtuală

educaţie
▪

Lipsa de consiliere privind cariera în
ciclul gimnazial

▪

Lipsa

contactului

cu

noțiunile

de

specialitate
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RESURSE UMANE:

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE:

▪

Număr mare de profesori titulari

▪

▪

Receptivitatea şi transparenţa managerilor

cognitiv lacunar în învățământul liceal

▪

Atitudine care oferă suport şi deschisă faţă

obligatoriu
▪

de problemele elevilor
▪

Personal didactic auxiliar calificat şi

Rată de promovare redusă la Examenul de
Bacalaureat

▪

pregătit din punct de vedere profesional

Înscrierea și școlarizarea elevilor cu nivel

Nerealizarea planului de școlarizare la

▪

Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă

forma de învățământ liceal, domeniul

▪

Număr

construcții

mare

de

cadre

didactice

participante la cursuri de formare
▪

Existenţa unui cadru didactic calificat
pentru consilierea de carieră

▪

Şcoala asigură securitatea elevilor şi a
cadrelor didactice

▪

Formarea

profesorilor

în

utilizarea

prin

accesarea

Platformelor educaţionale
▪

Formarea

profesorilor

proiectelor POSDRU
▪

Experți ARACIP, metodiști, formatori,
facilitatori,

membri

în

Consiliul

consultativ al ISJ
▪

Constanta numărului elevilor înmatriculați
- peste 1000 de elevi – anul şcolar curent
2018 -2019 - 1086 de elevi

▪

Numărul mediu de elevi / formațiune de
studiu: 27 elevi/clasă

▪

Parteneriate cu unități școlare de nivel
gimnazial pentru școlarizarea elevilor prin
Programul ”A doua șansă”

▪

Integrarea

elevilor

cu

CES

în

învățământul de masă
▪

Creștere procentuală a ratei de promovare
a Examenului de Bacalaureat
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OPORTUNITĂŢI
▪

Existenţa

unei

diversificate

în

AMENINŢĂRI

oferte

bogate

ceea

ce

şi

priveşte

perfecţionarea şi formarea continuă
▪

Lipsa de motivaţie a elevilor şi părinţilor
pentru educaţie

▪

Colaborarea cu unităţi economice care să
ofere burse de studiu şi angajamente la

▪

▪

Scăderea populaţiei şcolare la nivel
judeţean

▪

Reducerea numărului de elevi, absolvenţi

absolvire

ai învăţământului gimnazial, mai ales din

Programe guvernamentale: Bani de liceu,

mediul rural, care optează pentru o formă

bursa profesională, burse de merit, burse

de învăţământ postgimnazială
▪

sociale, burse pentru elevi cu CES

Neimplicarea corespunzătoare a părintilor
in educarea propriilor copii

▪

Elevii provin predominant din familii cu
posibilităţi materiale reduse

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI
▪
▪

PUNCTE SLABE:
▪

Lipsa unei săli de sport

extrabugetare

▪

Lipsa CDI

Existenţa

▪

Racordarea la sistemul centralizat de

Existenţa

surselor

de

venituri

echipamentelor de tehnologie

informatica moderne
▪

termoficare

Existenţa unui sistem de supraveghere
video

▪

Existenţa unui cabinet de informare şi
consiliere a carierei

▪

Dotarea corespunzătoare a cabinetelor şi a
laboratoarelor din şcoală

▪

Modernizare totală a unităţii

▪

Bibliotecă cu volum mare de cărţi pe
domenii diferite

▪

Disciplinele de profil se desfăşoară în
cabinete cu dotare bună

▪

Compartimentul secretariat beneficiază de
tehnologie informatică modernă
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▪

Existenta dotărilor din şcoală dobândite
ca urmare a proiectelor derulate anterior
sau aflate în derulare

▪

Experienţa unităţii şcolare în elaborarea
proiectelor

şi

accesarea

de

fonduri

europene
▪

Colaborarea cu unităţi economice care să
ofere burse de studiu şi angajamente la
absolvire
OPORTUNITĂŢI

▪

▪

Posibilitatea

obţinerii

AMENINŢĂRI
unor

fonduri

▪

Sistem legislativ inflexibil, complicat şi

extrabugetare prin închirierea unor spaţii

restrictiv, în privinţa utilizării optime a

ale şcolii (teren sintetic de fotbal)

resurselor de către şcolii

Posibilitatea accesării unor fonduri de
finanţare prin proiecte de investiţii

DEZVOLTARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA

PUNCTE TARI
▪

Școala membră în Proiectul Național
”Îmbunătățirea învățământului tehnic și

PUNCTE SLABE:
▪

Număr redus de activități extrașcolare
realizate la forma de învățământ seral

profesional prin rețele de parteneriat”
▪

Școală parteneră în Patronatul Societăților
în construcții ”Build up Skills”

▪

Colaborare bună cu I.S.J. Galaţi, Consiliul
Local, Primărie, MAPN

▪

150 de parteneriate cu 96 de școli
gimnaziale din județul Galați pentru
promovarea ofertei educaționale

▪

2000 de persoane informate în legătură cu
oferta școlii

▪

Fundație pentru desfășurarea unor acțiuni
de voluntoriat
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▪

30 de donații pentru copiii din Centrul de
sprijin

”Împreună”

și

Fundația

Noi

Orizonturi
▪

Parteneriate

încheiate

cu

agenţii

economici în vederea asigurării instruirii
practice
▪

Colaborarea cu agenţii economici în
vederea încadrării absolvenţilor

▪

Existenţa unui program adresat elevilor ai
căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
OPORTUNITĂŢI

▪
▪

AMENINŢĂRI

Posibilitatea adaptării ofertei educaţionale

▪

Stagnarea industriei la nivel judeţean

în funcţie de cererea pieţei

▪

Lipsa locurilor de muncă

Parteneriate cu şcoli similare unităţii

▪

Clasificarea

noastre din ţară
▪

Interesul

instituțiilor

în

zona

dezavantajată, slab dezvoltată: Regiunea
specifice

din

municipiu și județ pentru educația moral-

Sud-Est
▪

civică pentru păstrarea și protejarea
mediului

județului

Educaţia nu mai este privită ca un mijloc
de promovare socială

▪

Migrarea părinţilor și a elevilor în alte ţări
la lucru
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ANALIZA MEDIULUI EXTERN - PEST(ELA)
PAȘ este întocmit având la bază analiza nevoilor mediului extern și conține în concordață cu
PRAI și PLAI și cu PND.

Analiza demografică
o Analiza cadrului politic, legislativ și demografic, esențială pentru

învățământul tehnic și

profesional fiind domeniul referitor la dinamica și structura demografică;
o Structura pe vârste și medii de rezidență
o Structura etnică la nivelul regiunii
o Mișcarea migratorie
o Proiecții demografice al orizontului anului 2025
Principalele concluzii din analiza demografică. implicaţii pentru ÎPT:
Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profesionale,
apreciem următoarele:
➢

Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani
impun optimizarea ofertei de formare profesională iniţială prin:
− Concentrarea pregătirii în şcoli identificate ca viabile din punct de vedere al potenţialului
local şi zonal de dezvoltare socio-economică;
− Eliminarea paralelismului nejustificat în oferta de formare profesională iniţială pentru şcoli
apropiate;
− Diversificarea ofertelor de formare profesională iniţială a şcolilor pentru a acoperi nevoile
locale şi regionale;
− Colaborarea şcolilor în cadrul reţelelor de şcoli pentru utilizarea eficientă a resurselor şi
acoperirea teritorială a nevoilor de educaţie şi formare profesională iniţială.

➢

Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare vor trebui să pună accent pe
calitate

în

formarea

profesională,

certificată

prin

inserţia socio-profesională

a

absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici
pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora.
➢

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural faţă de
cea din mediul urban în toate judeţele regiunii ridică problema adaptării reţelei şcolare de
formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru asigurarea accesului
acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea egalităţii
şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea
patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural.
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➢

Creşterea previzionată a populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste, apreciem că va conduce
la sporirea nevoilor din domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să
răspundă prin oferta de formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin
curriculum adaptat.

➢

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 30-64 ani va conduce la o creşterea a nevoilor de
formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolare
interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare.

➢

Diversitatea etnică caracteristică regiunii impune soluţii pentru asigurarea accesului la
educaţie şi formare profesională şi sprijinirea grupurilor etnice defavorizate, în special pentru
populaţia rromă.

➢

Deschiderea pieţei muncii din întreaga Uniune Europeană, în condiţiile noului statut al
României de stat membru al UE, are ca efecte, datorită migraţiei externe, un important deficit de
forţă de muncă. Fenomenul este deja sesizat la nivelul judeţului în industria construcţiilor navale
şi în construcţii.

Analiza mediului economic
o

Principalii Indicatori Economici

•

Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB)

•

Productivitatea muncii

•

Firmele din județ. Dinamica, reprtiția sectorială și pe clase de mărime

•

Investiţiile brute ale unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii investiţii străine directe

•

Informaţii parţiale- Procesul de integrare europeană şi cerinţele de competitivitate

•

Cercetarea – dezvoltarea

•

Industria

•

Infrastructura de transport, tehnică, edilitară, de comunicaţii şi de mediu

•

Agricultura şi silvicultura

•

Turismul

•

Dezvoltare durabilă

•

Concluzii din analiza mediului economic. implicaţii pentru ÎPT

•

Implicaţiile pentru ÎPT
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o Adaptarea ofertei de formare profesională iniţială la tendinţele de dezvoltare
economică.
o Din analiza profilului economic al regiunii se poate aprecia că domeniile de
formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi alimentaţie,
construcţii, mecanică prin calificări ce se adresează industriei navale şi
metalurgice, agricultura şi industria alimentară. Prioritizarea acestora şi ponderile
recomandate pentru fiecare domeniu trebuie să ţină cont de previziunile privind
ocuparea (vezi capitolul Piaţa muncii).La nivel judeţean domeniile prioritare
sunt: industrie, comerţ.
o Adaptarea conţinuturilor învăţării la schimbările tehnologice şi organizaţionale
produse de investiţiile străine şi la cerinţele specifice ale IMM-urilor
o Principalele direcţii de acţiune sunt: adaptări ale curriculum-ului în dezvoltare
locală realizate în parteneriat cu agenţii economici; dezvoltarea parteneriatului cu
agenţii economici pentru asigurarea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice
şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii la agenţi
economici; asigurarea îndeplinirii standardelor de pregătire profesională prin
implementarea sistemului de asigurare a calităţii în educaţie şi formare
profesională; asigurarea unei pregătiri de bază largi cu competenţe tehnice
generale solide; promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţii
•

Concluzii din analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante
înregistrate la AJOFM:
o Profilul dominant la nivel județean al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de
următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel local):
mecanică, construcţii, industria alimentară, comerț, electric.
▪

Domeniile cu dinamică pozitivă şi potenţial mare de absorbţie pe piaţa
muncii sunt: construcţii, industria alimentară, mecanic (locuri de
muncă vacante în creştere, şomaj în scădere/fluctuant, balanţă locuri
de muncă-şomeri pozitivă sau cu tendinţă de echilibrare)

Luând în consideraţie necesităţile sus menţionate, şcoala va contribui la o mai bună adaptare la
cerinţele pieţei muncii prin:
-

proiecte finanţate de UE, de învăţare de-a lungul vieţii şi dezvoltare a resurselor umane,
depuse de şcoală, care ar putea aduce o valoare adăugată conceptului de „revenire
permanentă în şcoală”;

-

formarea în anul şcolar prezent a unor clase cu cursuri seral, la care concursul de admitere a
fost mai mult decat concludent, adulţii dorind continuarea studiilor;

-

stimularea formării continue;
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-

sprijin acordat tinerilor pentru dobândirea capacităţii de adaptare în contextul afirmării
mobilităţii profesionale şi mobilităţii muncii;

-

participarea elevilor la un program de dezvoltare a abilităţilor de comunicare, inclusiv de
utilizare a sistemelor informatice pentru a le facilita accesul la piaţa forţei de muncă;

Prioritatea şcolii este îmbunătăţirea gradului de ocupare a forţei de muncă prin aplicarea
programelor de dezvoltare personală (consiliere în carieră) şi formare profesională fapt care va spori
gradul de adaptabilitate a tinerilor la structura şi dinamica pieţii muncii din oraşul Galaţi şi Regiunea
Sud-Est.
Şcoala noastră îşi propune să crească şansele tinerilor de a ocupa un loc de munca şi mai ales să
schimbe mentalitatea acestora în ceea ce priveşte mobilitatea profesională, mobilitatea muncii şi
dezvoltarea personală.
Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” dezvoltă strategiile de ocupare, căutare şi păstrare a unui
loc de muncă, familiarizând elevul cu tehnica şi viaţa în câmpul muncii.

Analiza contextului politic și cultural
Educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de muncă,
constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE.
Principalele repere care definesc aceste politici sunt:
◼ Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în
următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o
economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de
muncă, productivitate şi coeziune socială.
◼ La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26
martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010.
◼ La nivel naţional: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre prin intermediul
Programelor Naţionale de Reformă (PNR).

Proiectul PNR al României a fost adoptat în

şedinţa de guvern din data de 17 noiembrie 2010 şi transmis la Comisia Europeană.
Priorităţile acestor politici:
◼ Creştere inteligentă:
❑ Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
◼ Creştere durabilă:
❑ Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi
ecologice
◼ Creştere inclusivă
❑ Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Ţintele anului 2020 prin aceste politici:
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◼ Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%
◼ Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare
◼ Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar
◼ “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei
energetice, comparativ cu 1990
◼ Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie
Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective
ambiţioase care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: ocuparea forţei de
muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi climă/energie.
Liniile de acţiune principale sunt:
◼ Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi
excelenţă.
❑ Investiţii mai mari, mai ţintite şi durabile în educaţie şi formare; asigurarea celui mai bun
randament al resurselor publice; diversificarea surselor de finanţare;
❑ Consolidarea acţiunilor pentru reducerea abandonului şcolar timpuriu;
❑ Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională: informaţii de bază pentru
planificarea carierei (informaţii referitoare la parcursurile educaţionale şi de formare,
oportunităţi de angajare); acţiuni de îmbunătăţire a imaginii sectoarelor şi profesiilor cu
potenţial de angajare;
❑ Promovarea învăţării şi predării de calitate;
❑ Accentul pe competenţele cheie pentru economia şi societatea bazată pe cunoaştere, de
ex. a învăţa să înveţi, comunicarea în limbi străine, competenţele antreprenoriale, TIC,
învăţarea online, competenţele în domneiul matematicii (inclusiv competenţele
numerice) şi ştiinţelor;
❑ Creşterea atractivităţii, ofertei şi calităţii EFP VET: conform proiecţiilor, cca. 50 % din
totalul locurilor de muncă din 2020 vor fi pentru calificări de nivel mediu rezultate din
programe de educaţie şi formare profesională;
❑ Promovarea experienţei timpurii la locul de muncă ca factor esenţial pentru pentru
facilitarea intrării pe piaţa muncii şi orientarea carierei: programe de tip ucenicie şi stagii
de practică de calitate;
❑ Facilitarea parcursurilor şi permeabilităţii dintre EFP şi învăţământul superior, inclusiv
prin dezvoltarea unor cadre naţionale de calificare şi prin menţinerea unor parteneriate
strânse cu sectorul profesional;
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❑ Extinderea oportunităţilor de învăţare non formală şi informală; recunoaşterea şi
validarea acestor tipuri de învăţare.
◼ Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere:
❑ Mărirea proporţiei tinerilor care urmează un program de studii superioare sau echivalent;
❑ Îmbunătăţiea calităţii, atractivităţii şi capacităţii de adaptare a învăţământului superior;
❑ Ameliorare cantitativă şi calitativă a mobilităţii şi a capacităţii de inserţie profesională.
◼ Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profesionale pentru
tineri
❑ Promovarea mobilităţii tinerilor în scop educaţional: obiectivul ca până în 2020 toţi
tinerii din Europa să poată avea posibilitatea de a- şi petrece în străinătate o parte din
timpul alocat parcursului educaţional, inclusiv prin formare la locul de muncă;
❑ Promovarea mobilităţii profesionale a tinerilor.
◼ Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor:
❑ Sprijin pentru obţinerea primului loc de muncă şi începerea unei cariere;
❑ Comisia va stabili o monitorizare sistematică a situaţiei tinerilor care nu sunt încadraţi
profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare pe baza unor date
comparabile la nivelul UE, ca sprijin pentru elaborarea politicilor şi pentru învăţarea
reciprocă în acest domeniu;
❑ Se recomandă Statelor membre asigurarea faptului că toţi tinerii sunt încadraţi în muncă,
îşi continuă studiile sau fac parte dintr un program de activare în termen de patru luni de
la absolvirea şcolii, ca parte a unei „garanţii pentru tineret”.
◼ Sprijinirea tinerilor cu risc.
◼ Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente.

Analiza contextului tehnologic și ecologic
Provocări cruciale
◼ Schimbările climatice şi energia curată
◼ Transport durabil
◼ Producţie şi consum durabile
◼ Conservarea şi gestionarea resurselor naturale
◼ Sănătatea publică
◼ Incluziunea socială, demografia şi migraţia
◼ Sărăcia globala şi sfidările dezvoltării durabile
Teme inter- şi trans-sectoriale
◼ Educaţia şi formarea profesională
◼

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, inovaţia
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Strategia până în 2030 pentru învăţământ este următoarea:
Educaţia şi formarea profesională la Orizontul anului 2013
❖ Obiectiv naţional: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea
educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea oportunităţii sporite
pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi inclusivă a 1,65 milioane
persoane.
➢ Dezvoltarea durabilă – temă orizontală în programele sectoriale 2007-2013 şi
integrată în obiective specifice ale POSDRU
➢ Înternalizarea în sistemul de educaţie şi formare profesională a principiilor şi
obiectivelor dezvoltării durabile ca element integrator al ansamblului de cunoştinte,
aptitudini şi deprinderi necesare existenţei şi performantei personale în lumea modernă
➢ Educatia pentru dezvoltare durabila, în toate programele de pregatire, de la stiintele
naturii la practicile responsabile ale civismului si de la sustenabilitatea productiei si
consumului in raport cu resursele la insusirea principiilor diversitatii culturale, ale bunei
guvernari si statului de drept.
➢ Conţinuturi tematice transversal integrate în sisteme educaţionale formale, nonformale şi informale pe 3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economică
Educaţia şi formarea profesională la Orizontul anului 2020
❖ Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi
formării profesionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate
unde ţintele sunt cele ale UE pentru 2010
◼ Direcţii strategice de actiune:
➢ Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în
funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel
încât să fie asigurate transparenţa sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul
vieţii precum şi mobilitatea ocupatională.
➢ Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul
cunoaşterii; crearea reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în
conditiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare;
➢ Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea
resurselor umane pentru leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative,
proactive şi anticipative şi prin dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi
prioritate celor sociale si personale.
◼ Direcţii strategice de acţiune (continuare):
68

➢ Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de
învăţare dobândite în contexte non-formale sau informale. Până în 2020 - acces real
la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte
➢ Diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme
de invăţare permanentă: minimum 15% din grupa de vârstă 25-64 ani.
➢ Accentuarea pregătirii tinerilor pentru învăţare pe tot parcursul vieţii şi capacitate
de a se adapta competitiv pe piata muncii din UE.
➢ Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi
nevoilor elevilor/studenţilor
➢ Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural,
cultivarea egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din
grupurile defavorizate.
➢ Extinderea cooperării internaţionale prin programe şi proiecte europene, bilaterale,
transfrontaliere
Educaţia şi formarea profesională la Orizontul anului 2030
◼ Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul
performanţelor superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în
privinţa serviciilor educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii
dezavantajate sau cu disabilităţi
◼ Direcţii strategice/priorităţi:
➢ Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul
politicilor educaţionale.
➢ Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul
principal.
❑ Invăţarea eficientă va rămâne o prioritate;
❑ Formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi
flexibilitatea abordărilor pedagogice şi se vor concentra pe formarea deprinderii
de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un
spectru larg de domenii;
❑ Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional
precum a relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de
benchmarking adoptate în UE şi la cele mai bune practici existente pe plan
mondial.
➢ Extinderea în continuare a cooperării internaţionale .
Planificarea strategică în învăţământ
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Obiectiv major: creşterea contribuţiei învăţământului profesional tehnic şi a învăţământului
superior la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe inovare şi cunoaştere,
participativă şi inclusivă.
Creşterea relevanţei învăţării şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi (1)
➢ Angajabilitate: ocupare (calificări cerute de piaţa muncii, competenţe necesare ocupării
şi păstrării unui loc de muncă) şi continuarea studiilor
❑ prognoza ofertei pe termen mediu şi proiectarea programului de
studiu adaptat nevoilor în schimbare ale pieţei muncii
❑ tranziţia de la şcoală la viaţa activă (“a şti”,“a face”,“a fi”, “a trăi în
armonie cu alţii”)
❑ parteneriatul cu mediul de afaceri
❑ monitorizarea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor
➢ Contribuţia la dezvoltarea economică şi socială a comunităţii şi a regiunii: formarea
de competenţe care atrag şi susţin investiţiile
❑ gradul de satisfacţie al angajatorilor
❑ capacitatea de a furniza servicii pentru comunitate
➢ Învăţarea pe parcursul întregii vieţi
❑ validarea rezultatelor învăţării
❑ continuitatea ofertei educaţionale: articulare şi coerenţă
❑ informare şi consiliere privind cariera
Modelul de planificare strategică a ofertei de formare profesională prin ÎPT este:
◼ Modelul proiectat şi implementat cu sprijinul Programelor Phare TVET multianuale urmăreşte
asigurarea unei oferte de formare profesională prin ÎPT relevantă în raport cu nevoile
previzionate ale pieţei muncii
◼ Relevanţa ofertei de formare profesională
-

cantitativă - deficitul de competenţe şi calificări de pe piaţa muncii;

-

calitativă – teritorialitatea ofertei (geografică, sectorială), calitatea rezultatelor învăţării

➢ Descentralizarea deciziei şi distribuirea acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv
naţional, regional, judeţean şi local
➢ Exerciţiu participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi sociali multipli
(Consorţii regionale, Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Partenerii unităţii
de învăţământ)
➢ Combină fluxul decizional de sus în jos cu cel de jos în sus
➢ Instrumente: PRAI, PLAI, PAS
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5. EVALUĂRI ALE ACŢIUNILOR CUPRINSE ÎN PLANUL OPERAŢIONAL 2017-2018
PRIORITATEA 1: CORELAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE DE FORMARE
PROFESIONALĂ CU CERINȚELE PIEȚEI MUNCII
OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei școlii la nevoile de formare locale și europene
Acţiuni derulate:
A fost actualizat PAS-ul.
S-a elaborat o procedură de urmărire a inserției absolvenților pe piața muncii.
S-au elaborat CDL-uri pentru clasele IX, X, XI învățământ profesional în colaborare cu agenții
economici, în domeniile :
Gastronomie:
➢ Clasa a X a învățământ profesional: Cofetar-patiser
• ASIGURAREA CALITĂŢII DECORURILOR DIN MARŢIPAN ŞI NUGATINĂ
Construcții, Instalații Şi Lucrări Publice, astfel:
Clasa a IX a liceu:
• MATERIALE DE CONSTRUCŢII
Clasa a IX a învățământ profesional: -Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar
• EXECUTAREA ZIDĂRIILOR SIMPLE
Clasa a IX a învățământ professional: -Instalator, instalații tehnico-sanitare și de gaze
• PRELUCRAREA CONDUCTELOR DIN MATERIALE TRADIȚIONALE ȘI NOI
Clasa a X a învățământ profesional:
• EXECUTAREA TENCUIELILOR SIMPLE ȘI DECORATIVE
Estetica și Igiena Corpului Omenesc
➢
•
Clasa
•

Clasa a IX a învățământ profesional: Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
REALIZAREA LUCRĂRILOR DE MANICHIURĂ
a X a învățământ profesional:
LUCRĂRI ESTETICE DE ÎNGRIJIRE A PĂRULUI
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S-au elaborat CDȘ-uri pentru clasele IX, X, XI și a XII învățământ liceal, filiera teoretică.
Filieră teoretică/ profil uman-Filologie
Denumirea opţionalului

Nr.
Crt.

Clasa

Disciplina

1

Eelemente de stilistică

a-IX-a

Lb. română

2

Morfosintaxa

a-X-a

Lb. română

3

a-XI-a

Lb. română

4

Epoci, curente, capodopere ale literaturii
europene
Culture et civilisation françaises – 2 ani

a-XI-a

Lb. franceză

5

Personalităţi ale istoriei românilor

a-XI-a

Istorie

6

Word skills

a XI-a

Lb. engleză

7

Istoria matematicii

a XI-a

Matematica

8

Competenţa în comunicarea orală

a XII-a

Lb. română

9

Limba engleză fundament al globalizării

a XII-a

Lb. engleză

10

Culture et civilisation françaises

a-XII-a

Lb. franceză

11

Logică,argumentare şi comunicare – o noua
dimensiune
Monarhia în România

a XII-a

Logică

a XII-a

Istorie

12

S-a elaborat planul de şcolarizare astfel:
Unitatea de
învățământ

Realizare plan de școlarizare

Clase

Clase

Nivel

Liceal
LICEUL
TEHNOLOGIC
”ANGHEL
SALIGNY”
GALAȚI (89%)

Aprobare plan de școlarizare ISJ Galați

IX ZI

IX SERAL

IX FR

XI
SERAL

2

1

1

1

IX
ZI

IX SERAL

IX FR

XI SERAL

2

1

1

1

Anul I

Postliceal

2

2

Școala de
maiștri

1

1

Învățământ
Profesional

1

-

TOTAL

2

1

1

1

4

9

Liceal
LICEUL
TEHNOLOGIC
”SFÂNTUL
IOAN” GALAȚI
(100%)

Anul
I

2

1

1

1

3

8
1

1

Învățământ
profesional

2

2

Postliceal

1

1

1
TOTAL

4

3

1

3

4
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Realizarea planului de școlarizare a efectuată astfel:
LICEUL TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY” GALAȚI (89%)
LICEUL TEHNOLOGIC ”SFÂNTUL IOAN” GALAȚI (100%)
S-au încheiat următoarele parteneriate cu agenți economici prin care se asigură dobândirea
competențelor de către elevi conform SPP, iar procentul de îndeplinire a acestei priorități este
de 233,3%.
Turism şi alimentaţie
Calificarea profesională
➢ cofetar-patiser
- S.C. DANA S.R.L.
- RESTAURANT CAFÉ ANGLAIS
- COFETĂRIA DULCE BY PAULA
Estetica Și Igiena Corpului Omenesc
Calificarea profesională
➢ frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
- INTREPRINDERE INDIVIDUALA - HALCHIN MIRELA
- SC AMERIJAN SRL
- INTREPRINDERE INDIVIDUALA - IOAN GIANINA ALLMA
- PFA MILEA TATIANA
- SC GLAMOUR STYLE SRL
Construcții, Instalații Şi Lucrări Publice
Calificarea profesională
➢ zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetar
- S.C. BRAPOLCONS S.R.L.
- SC PELAS COMPANY SRL
➢ instalator instalatii tehnico-sanitare şi de gaze
- S.C. APETROAEI SERVCOM S.R.L.
- SC INSTAL PROIECT GAZ SRL
S-au încheiat parteneriate privind efectuarea de vizite pe șantierele de lucru, cu următoarele
firme:
- contract de colaborare cu SC BRAPOL CONS S.R.L., GALAȚI
- contract de colaborare cu ȘANTIERUL NAVAL DAMEN, GALAȚI
- contract de colaborare cu SC UNICOM OIL TERMINAL S.A., GALAȚI
- contract de colaborare cu SC LUMI-PROD S.R.L., GALAȚI
- contract de colaborare cu SC IULI CONSTRUCT, GALAȚI
- contract de colaborare cu SC AGENCY ALN S.R.L, GALAȚI
- contract de colaborare cu SC DANEMIV MAX S.R.L., GALAȚI
- contract de colaborare cu SC TANCRAD S.R.L., GALAȚI
- contract de colaborare cu SC CENTRAL S.R.L, GALAȚI
- contract de colaborare cu SC ECO FIRE SYSTEM S.R.L., GALAȚI
- contract de colaborare cu FACULTATEA DE MECANICĂ, GALAȚI
- contract de colaborare cu SC VEGA 93, GALAȚI
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Învățământ Profesional Și Tehnic: corelarea ofertei educaționale de formare
profesională cu cerințele pieței muncii
Potrivit analizei documentelor prevăzute în PLAI/ PRAI şi solicitărilor agenţilor economici, s-a
constatat o creştere în ceea ce priveşte cererea pe piaţa muncii a domeniilor de activitate
construcţii şi servicii, astfel că Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” a înaintat către
Inspectoratul Şcolar Judeţean cererea de înfiinţare a trei clase pentru învăţământul profesional.
Solicitarea a fost acceptata, dar s-au realizat 2 clase : clasa de cofetar și clasa de frizer-coaformanichiurist-pedichiurist .
Elevii înscrişi în cadrul acestei forme de învăţământ au următoarele avantaje:
- pot dobândi o calificare profesională cerută pe piața muncii;
- vor beneficia prin intermediul unui program naţional de susţinere a învăţământului
profesional de o bursă de studiu lunară în cuantum de 200 RON;
- angajatorii îi vor susţine (acolo unde condiţiile permit acest lucru) pe cei mai buni dintre
elevi prin burse suplimentare de practică;
- după finalizarea acestui program pot, în acelaşi timp, să lucreze şi să îşi continuie
studiile în cadrul liceului.
- pregătirea teoretică și practică de specialitate se desfășoară în laboratoarele
tehnologice, atelierele școlii și la agentul economic partener.
pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică. Stagiul de
practică se poate desfăşura şi la angajator. În acest sens, vor semna o convenţie de
stagiu împreună cu unitatea de învăţământ şi angajatorul.
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
Titlul proiectului - EDUCAŢIA – PAŞI SIGURI SPRE VIITOR!
Valoare grant - 688.217,25 lei
Obiectivul general al proiectului
Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”
Galați pentru creșterea atractivității actului educațional având ca finalitate îmbunătățirea
rezultatelor școlare pentru creșterea procentului de tranziție către învățământul terțiar
universitar și non-universitar.
Obiectivele specifice ale proiectului
OS1. Implementarea unui sistem eficient si durabil de formare a competențelor cheie (limba
română, matematică, istorie, geografie, socio-umane - logică şi argumentare, psihologie,
economie, sociologie, filosofie, fizică, chimie, biologie, limba engleză, tehnologia informaţiilor
şi a comunicaţiilor şi limba franceză) prin implicarea elevilor în activități remediale, de
consiliere și de sprijin, în vederea creșterii ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat,
pentru aproximativ 400 de elevi din învățământul liceal de zi, seral și frecvență redusă de la
Liceul Tehnologic, pentru fiecare an de proiect, - creșterea ratei de promovabilitate la
Bacalaureat cu 3.5% în perioada 2017-2021.
OS2. Creșterea gradului de implicare în programe educaționale de sprijin pentru formarea de
competențe cheie, de susținere a progresului școlar și de prevenire și reducere a abandonului
școlar, ca urmare a organizării și derulării de activități extracurriculare, pentru un număr de
aproximativ 400 elevi, în perioada 2017-2021.
OS3. Dezvoltarea unor resurse de învățare noi, pentru elevii din grupul țintă, prin crearea unor
condiții de învățare optime, prin mijloace moderne (științifice și materiale) adaptate nevoilor de
formare și orientare școlară a elevilor.
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului
Grupul țintă al proiectului este format din: 400 elevi
- 400 de elevi înmatriculați în învățământul liceal de zi, seral și frecvență redusă din
următoarele domenii de pregătire: filologie, construcții, instalații și lucrări publice,
mecanică, turism şi alimentaţie și estetica și igiena corpului omenesc.
Din cei 400 de elevi din grupul țintă, 50 de elevi aparțin grupurilor dezavantajate (elevi din
familii cu venituri mici, elevi având unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate, elevi de
etnie Romă).
Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
▪ Elevii care nu fac parte din grupul țintă, proveniți din învățământul profesional și tehnic,
cărora li se vor disemina rezultatele proiectului și vor fi astfel încurajați să-și continue
studiile pentru terminarea ciclului liceal.
▪ Personalul didactic al școlii va beneficia de activitățile de dotare realizate prin proiect,
concurând astfel, la îmbunătățirea actului educațional desfășurat în unitatea de
învățământ.
▪ Părinții elevilor din grupul țintă- crește gradul de satisfacție observând că, proprii copii
beneficiază de profesori de sprijin, mijloace moderne.
▪ Comunitatea, în întregul ei, va beneficia de creșterea calității procesului de predareînvățare.
▪ Universitățile vor beneficia de un număr mai mare de studenți înscriși în anul I.
▪ La nivelul întregii comunități derularea proiectului va însemna un număr mai mare de
absolvenți care vor fi integrați în învățământul terțiar, implicit o scădere a ratei de
abandon.
Activităţile principale propuse în proiect
I. Activități pedagogice și de sprijin
I.1. Sprijin pedagogic acordat prin ore/activități remediale
I.2. Activități de consiliere individuală și de grup
II. Activități extracurriculare
II.1. Excursii de documentare
II.2 Ateliere cultural-artistice şi sportive
III. Activități de renovare și dotare
III.1 Activități de dotare
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PRIORITATEA 2: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SI
CONSILIERE
OBIECTIV 1: Îmbunăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocupare
a unui loc de muncă
Acţiuni derulate:
Desfăşurarea programului „ Viitorul este acum! ”
a)
program de orientare profesională şi formarea abilităţilor de promovare personală.
Activităţile au fost realizate de consilierul şcolar prin participări la ore de diriginţie, consiliere
de grup şi consiliere individuală. Au existat un număr de 35 de solicitări din partea elevilor
privind consilierea în cariera. Au fost dezbătute în cadrul orelor de diriginţie următoarele teme:
•

Cum realizăm un CV?

•

Tehnici de căutare a unui loc de muncă

•

Pregătirea pentru interviul de angajare.

•

Munca la negru vs. munca în străinătate

•

Impactul stilului de viață asupra planificării carierei.

Tot în cadrul acestui program elevii şi profesorii au participat în cadrul Târgului de oferte
educaţionale - „Carieră 2018” ce a avut loc în holul Universităţii “Dunarea de Jos”, Galaţi și
la Târgul Meseriilor 2018, unde am obținut Premiul I, organizat în cadrul Liceului Tehnic de
Marină, Galați.
De asemenea, s-au prezentat profilele ocupaționale și lista standardelor ocupaționale. Au fost
aplicate teste de identificare a intereselor profesionale(Holland).
b)

b) “Violenţa nu este o soluţie!” este un program de prevenire a comportamentelor violente în
mediul şcolar. Activităţile au fost realizate de consilierul şcolar prin participări la ore de
diriginţie, consiliere de grup şi consiliere individuală. În cadrul orelor de diriginţie s-au
dezbătut următoarele teme:
•

NU abuzului - fizic şi emoţional

•

Manifestarea violenţei în şcoală

•

Profilul elevului violent

•

Conflictul nu e competiţie!

•

Despre rădăcinile conflictelor

•

Cum comunic în situaţii conflictuale?

•

Agresivitatea un răspuns la neadaptare

•

Agresor şi victimă

•

Ştiu să rezist presiunii grupului!

•

Factori individuali ai violenţei

c) “ Respect pentru Natură!” este un proiect care a câștigat finanțare de la fundația “Noi
Orizonturi” din Târgul Jiu. Proiectul a fost implementat in urma activităților desfășurate în
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cadrul “Academiei de Service Learning“, organizat de fundație în cadrul liceului nostru.
Munca în echipă a presupus o strânsă colaborare a conducerii liceului nostru cu liderii
Clubului Impact Avantaj, dar și cu celelalte cadre didactice. Aceștia au coordonat activitatea
membrilor clubului, cărora li s-au alăturat și alți elevi ai liceului. În acest mod au fost atinse
obiectivele stabilite în cadrul proiectului:
-amenajarea în curtea liceului a unui parc cu flori, pomi fructiferi și ornamentali, dotat cu
alei pavate, bănci și căsuțe pentru păsări, în vederea protejării acestora pe timp de iarnă.
d) d) Derularea programului “Educaţie pentru sănătate” – informare asupra comportamentelor
cu risc asupra sănătăţii – comportamente alimentare, sexuale, stil de viaţă, promovarea
voluntariatului şi a modalităţilor sănătoase de petrecere a timpului liber. Alte teme discutate
în cadrul acestui program au fost: tehnici eficiente de comunicare, managementul stresului,
inteligenţa emoţională, managementul timpului, dezvoltarea ablităţilor sociale etc. De
asemenea activităţile au fost realizate de consilierul şcolar prin participări la ore de diriginţie,
consiliere de grup şi consiliere individuală.
e)

e) Dă ESC dificultăţilor tale - program privind creşterea eficienţei activităţilor educative
printr-o mai bună adaptare a metodelor de lucru în relaţionarea cu grupurile şcolare, şi,
implicit, cu elevii având dificultăţi sociale, emoţionale şi comportamentale.

f)

f) „Învață cu C.A.P." - program de însuşire a tehnicilor de management al învăţării cu
următoarele obiective:
a) obiective pentru elevi
-

formarea deprinderilor de învăţare eficientă

-

cunoaşterea strategiilor mnezice şi a factorilor optimizării memoriei

-

însuşirea tehnicilor de management al timpului de studiu individual

b) obiective pentru părinţi şi profesori:
-

cunoaşterea stilului de învăţare a elevilor în vederea îmbunătăţirii rezultatelor
şcolare;

-

abilitare în direcţia stimulării motivaţiei elevilor pentru învăţare.

g)
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA ȘI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI
SOCIAL ÎN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC ”ANGHEL SALIGNY”
OBIECTIV 1: dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat
pentru asistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT
Acţiuni derulate:
1. Îmbunătățirea relațiilor de parteneriat cu părintii în vederea antrenării acestora la
întregul proces instructiv – educativ din școală s-a realizat prin semnarea de către toți
părinții a acordului de educație.
2. Încheierea unui numar de 53 contracte cu unităţile școlare în vederea promovării ofertei
școlare și a schimbului de practice
3. Încheierea unui numar de 15 contracte de parteneriat cu:
✓ S.C. Softmagazin S.R.L.
✓ S.C. SINIAT S.A. București
✓ S.C. BRAPOLCONS S.R.L.
✓ S.C. SIMNAV S.R.L.
✓ S.C. LYLYSERV TERM SRL S.R.L.
✓ S.C. Unicorm Oil Terminal S.R.L.
✓ S.C. Xella S.R.L., București
✓ S.C. PELAS COMPANY S.R.L.
✓ S.C. AMERIJAN S.R.L.
✓ Restaurant CAFÉ ANGLAIS
✓ Cofetăria ”DULCE BY PAULA”
✓ S.C. DANA S.R.L.
✓ Întreprindere individuală - IOAN GIANINA ALLMA
✓ Întreprindere individuală – ZAPŞA NINA
✓ Întreprindere individuală - STANCIU ANGELICA
Firma “SOFTMAGAZIN” a efectuat pentru un număr de 6 cadre didactice din școala
noastră și alţi 20 de angajați din firmele de construcții Galați, cursul practic pentru „ DEVIZE
LA LUCRĂRI ÎN CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII”. Cursul a durat o zi, abordarea cursului a
fost practică și fiecare participant a avut la dispoziție un calculator cu acces la programul de
devize putând lucra în timp real

sesiuni de lucru. Liceul a beneficiat în cadrul acestui

parteneriat de 10 zile funcționare a programului onlinie și de descărcarea programului pentru uz
educațional. Cursul a fost finalizat cu un certificat de absolvire pentru toți cursanții.
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În anul şcolar 2017-2018, pe semestrul al-II-lea, în cadrul Catedrei de construcții a
Liceului Tehnologic „ Anghel Saligny” s-a desfaşurat programul ”MICUL MONTATOR: FII
MONTATOR DE GIPS CARTON!”, lansat de firma
SINIAT.Cele două licee înscrise în

Tex Building Performance S.A.

program au fost: Liceul Tehnologic ”ANGHEL

SALIGNY” și Liceul Tehnologic MĂCIN.
Concursul interjudețean „Micul montator de gips carton’’, organizat de Liceul
Tehnologic “Anghel Saligny”din Galați (director- prof. Nicoleta Constantin și director adjunctprof. Viviana Crăciun) și de Liceul Tehnologic Măcin, în colaborare cu SINIAT Romania
( manager tehnic- ing.Bogdan Tulbure), principalul agent economic și sponsor al proiectului, a
reușit să trezească în rândul tinerilor interesul pentru o meserie de viitor.Activitatea a antrenat
un număr mare de elevi aparținând celor două licee de profil, aceștia fiind astfel familiarizați cu
tehnica montării sistemelor de gips carton.
Proiectul a avut ca scop principal dezvoltarea abilităților practice ale elevilor şi formarea
deprinderilor de lucru în echipă, condiţii esenţiale pentru integrarea pe piața muncii. Programul
a vizat, in principal, elevii claselor a IX-a , a-X-a, a XI-a ( școala profesională) şi a XII-a liceu.
In cadrul acestui proiect, elevii au descoperit tainele meseriei de montator de pereți și de
plafoane din gips carton, meserie care presupune invaţarea procedeului de placare, pregătirea
operației de montare, efectuarea lucrărilor de placare la pereți, efectuarea lucrărilor de placare la
tavane, finisarea rosturilor, precum şi cu întocmirea necesarului de materiale utilizate în
montajul pereților şi tavanelor din gips carton etc.
Lectoratele pe instruire practică din cadrul programului s-au desfăşurat în atelierele
celor două licee participante, dupa cum urmează: 16 aprilie – pregatire practică (Liceul Măcin),
17 aprilie – pregătire practică ( Liceul Galați), 03 mai – pregătire practică( Liceul Măcin), 04
mai – pregătire practică (Liceul Galați). Responsabil cu instruirea practică a elevilor a fost
instructorul tehnic zonal Onica Vasile (zona Bucureşti-Muntenia).
Lectoratele pe instruire teoretică din cadrul programului s-au desfăşurat în laboratoarele
de profil ale celor două licee, responsabil cu instruirea teoretică a elevilor fiind instructorul
tehnic zonal Cristina Subțircă (zona Dobrogea).
Concursul “Micul montator” a avut loc in data de 24 mai 2018, ora 10,00 la sediul
Liceului ”Anghel Saligny” din Galați.
Fiecare echipă a fost alcătuita din câte doi elevi , în total sase echipe: trei de la Liceul
Tehnologic Măcin şi alte trei de la Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Galaţi.
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Echipele au fost formate din următorii elevi:
Liceul Tehnologic Măcin:
-

Echipa 1: Covaliu Nicolae şi Radu Daniela

-

Echipa 2: Cireaşă Cosmin şi Stoian Valentin

-

Echipa 3: Busuioc Ion şi Miloiu Iulian

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” Galaţi:
-

Echipa1: Bujor Bogdan și Cojocaru Florin

-

Echipa 2: Stamate Marian și Dima Mihaița Auraș

-

Echipa 3: Iorga Nicușor cu Tudose Marius- Valentin

Comisia a fost formată din :
-

Președinte: prof.Constantin Nicoleta;

-

Vicepreședinte: prof.Crăciun Viviana;

-

Profesor indrumător -Liceul Tehnologic Macin: Nicoară Felicia

-

Maistru instructor indrumător- Liceul Tehnologic Macin: Vangheli Marcel

-

Profesor indrumător- Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”: Anghel Feilicia

-

Maistru instructor indrumător -Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”: Maxim Costică.

Evaluatori au fost specialiști de la firma SINIAT:
-evaluator 1 SINIAT: Subțirică Cristina
-evaluator 2 SINIAT: Onica Vasile
De asemenea, au fost încheiate contracte de parteneriat cu cele două licee tehnologice si cu
firma SINIAT, coordonatorul programului; au fost elaborate două variante de examen pentru
proba teoretică, precum și bareme de corectare; au fost elaborate opt bilete pentru proba
practică, de catre profesor Anghel Felicia si profesor Nicoară Felicia.
Cele două probe din concurs ( scrisă si practică) au fost evaluate de către trei persoane,
media aritmetică a notelor celor trei evaluatori fiind considerată nota finală a concurentului.
Nota echipei a fost considerată media aritmetică a notelor fiecărui concurent.
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În urma concursului ”MICUL MONTATOR DE GIPS CARTON ” , desfășurat între Liceul
Tehnologic ”Anghel Saligny”(Galați) și

Liceul Tehnologic Măcin( Tulcea), s-au obținut

următoarele rezultate:
- premiul I: echipa

formată din elevii Cireașă Cosmin si Stoian Valentin (Liceul

Tehnologic Măcin);
-premiul al II-lea: echipa formată din elevii Iorga Nicușor cu Tudose Marius- Valentin
(Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”);
-premiul al III-lea: echipa formată din elevii Cojocaru Florin și Dima Mihăiță Auraș
(Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”), elevi pregătiți la teorie de către prof. Anghel Felicia, iar
la instruire practică de către maistru Maxim Costică.
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REZULTATE LA CONCURSURI/ OLIMPIADE
/SIMPOZIOANE/PROIECTE

AN ŞCOLAR 2017 – 2018
NR.
CRT.

NUME ȘI PRENUME ELEV/CADRU
DIDACTIC

1.

Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”

2.

Todose Marius-Valentin/ prof. coord Anghel Felicia

3.

Dima Mihăiță/ prof. coord Anghel Felicia

4.

Cazacu Alina/ prof. Medeleanu Gabriela

5.

Ghimp Daiana/ prof. Medeleanu Gabriela

6.

Bujor Bogdan/ prof. Medeleanu Gabriela

7.

Mangu Adrian/ prof. Medeleanu Gabriela

8.

Grumezescu Ramona/ prof. Medeleanu Gabriela

9.

Albert Alexandru/ prof. Medeleanu Gabriela

10.

Todose Marius-Valentin/ prof. coord Anghel Felicia

PREMII/DIPLOME/
MENȚIUNI/CERTIFICAT
E
Premiul I/ / Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare
Premiul III/ Diplomă de
participare
Premiul III/ Diplomă de
participare
Premiul II/ Diplomă de
participare

CONCURSURI/OLIMPIADE/
SIMPOZIOANE/PROIECTE
Târgul Meseriilor, „Transformă-ți pasiunea în
meserie!”, Galați, 9 mai 2018, Ediția VI
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul Național „Știu și aplic”, aprilie 2018
Concursul „Micul Montator de Ghips Carton”,
mai 2018
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11.

Stănescu Violeta/ prof. coord Ungureanu Mariana

Premiul II /Diplomă de
participare

12.

Andronache Marius/ prof. coord. Anghel Felicia

Mențiune

13.

Iftimiu Iulian

Premiul I

14.

Iftimiu Iulian

Mențiune

15.

Grosu Georgiana/prof. coord. Pecingină Geta

Premiul I

16.

Bularcă Ioana/ prof. coord. Pecingină Geta

Premiul I

17.

Ciutac Gabriela/ prof. coord. Pecingină Geta

Premiul I

18.

Caraman Elena/ prof. coord. Pecingină Geta

Premiul I

19.

Albert Alexandru Claudiu/prof. coord. Pană Lenuța

Premiul I

20.
21.

Matyași Justian- Sebastiano/prof. coord. Pană Lenuța
Prof. Ungureanu Mariana

Diplomă de participare
Diplomă de Excelență

22.

Prof. Anghel Felicia

Diplomă de Excelență

23.

Prof. Ungureanu Mariana

Diplomă de participare

Concursul Interjudețean de mărțișoare „Firul alb
și firul roșu-între tradiție și inovație”, Ediția a
VIII-a martie, 2018
Concursul Interjudețean de mărțișoare „Firul alb
și firul roșu-între tradiție și inovație”, Ediția a
VIII-a martie, 2018
Concursul „Caledonia Style”, Ediția a II-a, 28
martie 2018
Concursul „Caledonia Style”, Ediția a II-a, 28
martie 2018
Concurs Internațional „Nostalgii de toamnă”,
Ediția a II-a, 30.11.2017-10.12.2017
Concurs Internațional „Nostalgii de toamnă”,
Ediția a II-a, 30.11.2017-10.12.2017
Concurs Internațional „Nostalgii de toamnă”,
Ediția a II-a, 30.11.2017-10.12.2017
Concurs Internațional „Nostalgii de toamnă”,
Ediția a II-a, 30.11.2017-10.12.2017
Concurs județean România-Locuri minunate,
Ediția a VII-a, februarie-august 2018
Olimpiada TIC, aprilie 2018
Concursul Interjudețean de mărțișoare „Firul alb
și firul roșu-între tradiție și inovație”, Ediția a
VIII-a martie, 2018
Concursul Interjudețean de mărțișoare „Firul alb
și firul roșu-între tradiție și inovație”, Ediția a
VIII-a martie, 2018
Pique-Niques Poetiques, 20 martie 2018
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24.

Prof. Pană Lenuța

Diplomă Participare

25.

Prof. Constantin Nicoleta
Prof. Crăciun Viviana

Premiul I

Simpozion Național de Comunicări Științifice în
domeniul informaticii „Info-practic”, Ediția a
VIII-a, 13.04-14.04.2018
Simpozion Național „Itinerar la Curtea regală”,
22.01.2018
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PARTEA a 3-a PRIORITĂȚILE UNITĂȚII ȘCOLARE
2018-2019
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Priorităţile unităţii şcolare
PRIORITATEA 1:Corelarea ofertei Liceului Tehnologic ,,Anghel Saligny” cu nevoile de calificare din regiune și creșterea
ofertei pentru formarea profesională a adulților.
OBIECTIV: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională inițială la nevoile de calificare identificate, pe domenii și
calificări.
Indicatori :
• Cererea pieţei muncii pe sectorul construcţii şi lucrări publice şi identificarea calificărilor din domeniul
construcţiilor
Rezultate (inclusiv indicatori privind activităţile):
• PAS reactualizat anual cu indicatori relevanţi privind aspectele demografice, economice, de piaţa muncii şi formare
profesională iniţială la nivel regional şi judeţean
• Baza de date care să conţină numele firmelor de profil (construcţii şi mecanică) din Galaţi şi identificarea de meserii
care au un deficit de personal calificat
• Plan de promovare a Ofertei Educaţionale( formarea echipelor de profesori din cadrul unităţii şcolare care merg în
şcolile gimnaziale din judeţul Galaţi şi popularizează oferta şcolară)
Acţiuni pentru
atingerea obiectivului

Rezultate
aşteptate
( masurabile )

- Actualizarea anuală a
bazei de date cu indicatorii
privind demografia,
economia, piaţa muncii din
surse statistice naţionale şi

-Baza de date

Data/locul
până la care
vor fi
finalizate
-Anual până la
data raportării
PAS

Persoana/ persoane
responsabile

-CEAC

Indicatori
output
-1 bază de date
actualizată
-PAS actualizat

Parteneri/
Surse de
informare
-PRAI
-PLAI
-Statistici
AJOFM
ANOFM

Sursa de
finanţare

Buget
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administrative şi judeţene.
Întâlnirea
agenţilor -10 agenţi
economici cu cadrele ce fac economici
parte din catedra tehnică de sprijină formarea
la
Liceul
Tehnologic profesională
,,Anghel Saligny,, pentru
identificarea nevoilor de
formare, de calificare şi
recalificare.
-Organizare punct mobil de
informare
privind
calificările oferite de şcoală.
-Prezentarea ofertei şcolii în
şcolile generale
-Participarea la Târgul de
oferte educaţionale(Târgul
Ofertelor
Educaţionale,
organizat de C.J.R.A.E.Galaţi şi Târgul de oferte
pentru
învăţământul
profesionalTârgul
Meseriilor)

Noiembrie 2018
Decembrie 2018
Aprilie 2019
Mai 2019
Iunie 2019

- Crăciun Viviana
- Anghel Felicia
- Iordan Marieana
- Basuc Simona
- Medeleanu Gabriela
- Fotache Sorin
- Arhip Oana
- Vlase Aurora
- Ungureanu Mariana

-10 acorduri de
susţinere cu agenţii
economici
-Analiza nevoilor
de calificare.

-Agenţi
economici
-Consiliul local
-Consiliul
judeţean
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PRIORITATEA 2: Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”
Galați pentru creșterea atractivității actului educațional având ca finalitate îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru
creșterea procentului de tranziție către învățământul terțiar universitar și non-universitar - prin implementarea ROSE
/ Perfecţionarea activităţii didactice şi promovarea învăţării centrate pe elev.
OBIECTIV:
• Diversificarea activităților pedagogice și de sprijin pentru creșterea calității actului educațional reflectat în
progresul școlar prin implementare ROSE
Indicatori:
• Creșterea ratei de tranziție către învățământul terțiar universitar și non-universitar
Rezultate:
• Activități remediale, pedagogice și de sprijin reflectate în progresul școlar
• Activități extracurriculare reflectate în progresul școlar scăderea ratei de abandon școlar
Acțiuni pentru
Rezultate așteptate
Data până
Persoana/
Parteneri:
Cost:
Sursa de
atingerea
( măsurabile )
la care vor
persoane
finanțare
obiectivului
fi finalizate responsabile
Activități
remediale,
pedagogice și de
sprijin
implementare
ROSE

Scăderea ratei de abandon în
ciclul superior al liceului
accentuată la clasa a XII-a zi
și clasa a XIII-a seral.
Rată de absolvire crescută
direct proporțional cu rata de
abandon la nivelul claselor a
XII-a liceu zi, și a XIII-a
liceu seral
Creșterea ratei de înscriere la
examenul de bacalaureat

2018-2021

Dir. Constantin
Nicoleta
Dir. Adj.
Crăciun Viviana
Contabil-șef
Vișan-Mihu
Gaby-Eliza
Secretar-șef
Marin Florinela

ISJ
Primăria Galați
Consiliul Local
Galați
DGASPC
Consiliul
Elevilor
Comitetul
reprezentativ al
părinților

Aproximativ
68.625 euro

Buget proiect ROSE
Bugetul de stat
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Creșterea ratei de participare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de promovare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de tranziție
către învățământul terțiar
universitar / non-universitar
Activități
Scăderea ratei de abandon în
extracurriculare
ciclul superior al liceului
accentuată la clasa a XII-a zi
și clasa a XIII-a seral.
Rată de absolvire crescută
direct proporțional cu rata de
abandon la nivelul claselor a
XII-a liceu zi, și a XIII-a
liceu seral
Creșterea ratei de înscriere la
examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de participare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de promovare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de tranziție
către învățământul terțiar
universitar / non-universitar
Stimularea şi
20 de premii acordate pentru
încurajarea elevilor rezultate deosebite
pentru participare
la concursuri,

2018-2021

Dir. Constantin
Nicoleta
Dir. Adj.
Crăciun Viviana
Contabil-șef
Vișan-Mihu
Gaby-Eliza
Secretar-șef
Marin Florinela

ISJ
Primăria Galați
Consiliul Local
Galați
DGASPC
Consiliul
Elevilor
Comitetul
reprezentativ al
părinților

Iunie 2019

Dir. Constantin
Nicoleta
Dir. Adj.
Crăciun Viviana

ISJ
Agenţi
economici

Aproximativ
41.000 euro

Buget proiect ROSE
Bugetul de stat

89

olimpiade, cercuri
ştiinţifice
Elaborarea
Curriculum-ului la
Decizia Şcolii în
raport cu opţiunile,
aptitudinile şi
interesele elevilor
Proiectarea şi
desfăşurarea
lecţiilor prin
dotarea cu
mijloace audiovideo și de TIC

Programe pentru disciplinele
opţionale care să promoveze
valorile societăţii
contemporane şi să vină în
acord cu interesele elevilor

Septembrie
2018

Scăderea ratei de abandon în 2018-2021
ciclul superior al liceului
accentuată la clasa a XII-a zi
și clasa a XIII-a seral.
Rată de absolvire crescută
direct proporțional cu rata de
abandon la nivelul claselor a
XII-a liceu zi, și a XIII-a
liceu seral
Creșterea ratei de înscriere la
examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de participare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de promovare
la examenul de bacalaureat
Creșterea ratei de tranziție
către învățământul terțiar
universitar / non-universitar

Dir. Constantin
Nicoleta
Dir. Adj.
Crăciun Viviana
Responsabil
CDŞ
Dir. Constantin
Nicoleta
Dir. Adj.
Crăciun Viviana
Contabil-șef
Vișan-Mihu
Gaby-Eliza
Secretar-șef
Marin Florinela

ISJ, MENCŞ

ISJ
Primăria Galați
Consiliul Local
Galați
DGASPC
Consiliul
Elevilor
Comitetul
reprezentativ al
părinților

Aproximativ
27.400 euro

Buget proiect ROSE
Bugetul de stat
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PRIORITATEA 3: Dezvoltarea serviciilor de orientare şi consiliere
OBIECTIV : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă
Indicatori:
• Consilierea specializată a elevilor din clasele terminale şi nu numai, privind orientarea profesională şi şcolară
• Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi alternativele în cadrul
sistemului de ÎPT(orele de diriginţie şi consiliere de grup)
Rezultate
• Adaptarea ofertei educaţionale a şcolii la cererea pieţei muncii(inclusiv indicatori privind activităţile)
• Toţi elevii care solicită sprijin beneficiază de asistenţă psihopedagogică asigurată de psihologul şcolar (vizibil
prin numărul fişelor de solicitare pentru asistenţă psihopedagogică)
Acţiuni pentru
atingerea
obiectivului
Servicii de
Consiliere prin
implementare
proiect ROSE

Rezultate aşteptate
(măsurabile)
Scăderea ratei de
abandon în ciclul
superior al liceului
accentuată la clasa a
XII-a zi și clasa a XIIIa seral.
Rată de absolvire
crescută direct
proporțional cu rata de
abandon la nivelul
claselor a XII-a liceu zi,
și a XIII-a liceu seral
Creșterea ratei de

Data până
la care vor
fi finalizate
2018-2021

Persoana/ persoane
responsabile

Indicatori
output

Parteneri

Sursa de
finantare

Dir. Constantin Nicoleta
Dir. Adj. Crăciun
Viviana
Contabil-șef VișanMihu Gaby-Eliza
Secretar-șef Marin
Florinela

Rapoarte de
activitate
Procese verbale din
cadrul activităţilor
desfăşurate
Fotografii activităţi

ISJ
Primăria Galați
Consiliul Local
Galați
DGASPC
Consiliul
Elevilor
Comitetul
reprezentativ al
părinților

Buget proiect
ROSE
Bugetul de stat
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Informarea şi
consilierea
elevilor asupra
şcolilor şi a
profesiilor
existente prin
implementarea
programului de
consiliere pentru
carieră:
„Viitorul este
acum!”
Târgul Ofertelor
Educaţionale
Alegerea
traseului

înscriere la examenul
de bacalaureat
Creșterea ratei de
participare la examenul
de bacalaureat
Creșterea ratei de
promovare la examenul
de bacalaureat
Creșterea ratei de
tranziție către
învățământul terțiar
universitar / nonuniversitar
Seminarii
Consiliere de grup
Alegerea traseului
educational
corespunzător profesiei
dorite

Lunar

Psiholog școlar
Consilier educativ
Diriginţi

Rapoarte de
activitate
Procese verbale din
cadrul activităţilor
desfăşurate
Fotografii activităţi

CJRAE
Părinţii

Buget
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educaţional
corespunzător
profesiei dorite.
Cunoaşterea
profesiilor
existente
Cunoaşterea
intereselor şi
aptitudinilor
proprii
Formarea unor
deprinderi de
căutare a unui loc
de muncă
(Elaborarea unui
CV (electronic
european), a unei
scrisori de
prezentare, a unei
scrisori de
motivaţie.
Cum ne pregătim
pentru un
interviu?
Cum ne pregătim
pentru un
examen?)
Consilierea elev-

Interpretarea
chestionarelor aplicate
elevilor

Lunar

Psiholog şcolar
Consilier educativ
Diriginţi

Analiza rezultatelor
obţinute

CJRAE
Părinţii

Buget

Demonstrarea
deprinderilor de căutare
a unui loc de muncă
prin completarea unor
fişe de lucru

Lunar

Psiholog şcolar
Consilier educativ
Diriginţi

Analiza
documentelor
Procese verbale din
cadrul activităţilor
realizate

CJRAE
Părinţii

Buget

Lectorate cu părinţii

Lunar

Psiholog şcolar

Analiza rapoartelor

CJRAE

Buget
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părinte privind
creşterea
interesului
acordat
procesului
instructiv
educativ şi
alegerea traseului
profesional

având drept obiectiv
formarea unei
mentalităţi corecte
privind gradul de
implicare în deciziile
copiilor lor

Informarea şi
consilierea
cadrelor didactice

Seminar cu diriginţii
claselor terminale pe
teme de orientare a
carierei
Evaluarea cunoştinţelor
elevilor
apreciaţi conform
punctajului
Tipărirea a aproximativ
1000 de exemplare de
pliante cu oferta
de scolarizare şi
creşterea numărului de
absolvenţi de clasa a
VIII-a care optează
pentru unitatea noastră

Monitorizarea şi
evaluarea
progresului
elevilor
Elaborarea şi
prezentarea
ofertei
educaţionale
absolvenţilor
claselor a VIII-a
din şcolile
generale ale
judeţului
,,Ziua Porţilor

Realizarea unor

Lunar

Consilier educativ
Diriginţi

de activităţi

Părinţii

Psiholog şcolar
Consilier educativ
Diriginţi

Analiza rapoartelor
de activităţi

CJRAE
Părinţii
Părinţii

Iunie 2019

Aprilie iunie 2019

Mai 2019

Buget

Director adjunct
Psiholog şcolar
Toţi profesorii
Director
Director adjunct

Consilierul educativ

Analiza
documentelor
Pliante realizate

ISJ
Şcolile
Generale din
judeţul Galaţi
CJRAE

Buget

Pliante realizate

Profesori

Buget
94

Deschise” pentru
absolvenţii
claselor a VIII-a

statistici privind
numarul de absolvenţi
de gimnaziu din mediul
rural care urmează
cursurile Liceului
Tehnologic “Anghel
Saligny”

Director
Director adj.
Consiliul profesoral

diriginţi din
şcolile
gimnaziale
apropiate
municipiului
Galaţi
CJRAE
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PRIORITATEA 4: Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în cadrul LICEULUI TEHNOLOGIC
„ANGHEL SALIGNY”
OBIECTIV:
• Dezvoltarea, diversificarea şi furnizarea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea deciziei şi
furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT
Indicatori:
• Recunoaşterea Lic. Tehn. “Anghel Saligny” ca şi participant important în dezvoltarea comunităţii; furnizor de
personal calificat în domeniul lucrărilor publice;
• Creşterea prestigiului liceului şi prin relaţii de colaborare pe plan naţional şi internaţional.
Rezultate:
• Stabilirea unei noi strategii a liceului privind colaborarea cu partenerii
Acţiuni pentru
Rezultate
Data până la
Persoana/
Indicatori
atingerea
aşteptate
care vor fi
persoane
output
obiectivului
( măsurabile )
finalizate
responsabile
Identificarea de noi
parteneri şi obţinerea
acordului acestora
pentru a participa
activ la buna
consiliere şi
pregatire a elevilor

Realizarea a cel
puţin 10
parteneriate

Decembrie
2018

Consilier educativ
Director adjunct

Contractele de
parteneriat

Parteneri
Agenţi
economici,
instituţii,
ONG-uri

Sursa de
finantare
Buget
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Conceperea unor
acţiuni cu agenţii
economici în regim
de parteneriat

Încheierea unor
contracte cu noi
agenţi economici
pentru realizarea
instruirii practice;
Organizarea unei
întalniri anuale între
elevi şi oamenii de
afaceri din zonă;

Sporirea frecvenţei
contractelor cu massmedia în scopul
creării unei imagini
cât mai bune a şcolii
şi popularizarea
activităţilor
educative
Creşterea rolului
angajatorilor în
evaluarea
competenţelor
elevilor la absolvire

Anunţuri massmedia
Articole ziare
Emisiuni TV local

Îmbunătăţirea
relaţiilor de
parteneriat cu
părinţii în vederea
antrenării acestora la
întregul proces
instructiv-educativ
din şcoală

Participarea
angajatorilor în
comisiile pentru
susţinerea
examenelor de
absolvire precum şi
în evaluarea
activităţii practice
O mai bună
colaborare şcoală –
familie, profesorelev-părinte.
Elaborarea şi apoi
semnarea de către
toţi părinţii a
acordului de
educaţie

Consilier educativ
Director adjunct

Analiza
rapoartelor de
activitate
Contracte
de parteneriat

Agenţi
economici,
instituţii,
ONG-uri

Buget

Director

Articole
Emisiuni

Mas –media
locală

Buget

2018-2019

Director
Reprezentantul
agenţilor economici în
Consiliul de
Administraţie

Analiza
documentelor

Agenţi
economici

Buget

2018-2019

Director adj.
Consilier educativ
Diriginţi

Analiza
rapoartelor de
activităţi şi a
proceselor
verbale

2018-2019

2018-2019

Părinţii

Buget
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Organizarea unor
acţiuni şi seminarii
între cadrele
didactice şi
angajatorii locali

Analiza
răspunsurilor la
chestionarele
aplicate agenţilor
economici

2018-2019

Director
Director adj.
Ingineri şi maiştri
implicaţi

Analiza
rapoartelor de
activitate şi a
proceselor
verbale

Agenţii
economici

Buget

98

PARTEA a 4-a
CONSULTARE. MONITORIZARE. EVALUARE

4.1.Consultarea
Acţiuni în vederea elaborării P.A.S.:
1. Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.
2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a P.A.S.
3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: chestionare aplicate elevilor,
părinţilor, profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor
locale, altor parteneri interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi
individuale cu principalii ,,actori”implicaţi în formarea profesională ; interpretarea
datelor statistice la nivel regional şi local.Aceste informaţii au fost corelate cu
priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI.
4. Colaborarea cu celelalte şcoli TVET din judeţ pentru colectarea şi prelucrarea
informaţiilor în vederea analizei mediului extern.
5. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare .
6. Prezentarea prioritătilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre
consultare personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de
catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu
părinţii şi partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat.
7. Structura sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,
reformularea obiectivelor priorităţilor.
8. Elaborarea planurilor operaţionale .
Surse de informaţii:
• Documente de proiectare a activităţii şcolii: documente ale catedrelor, Comisiei
diriginţilor, Consiliului elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor, oferta de
şcolarizare, documente care atestă parteneriatele încheiate de şcoală.
• Documente de analiză a activităţii şcolii : rapoarte ale cadrelor anuale şi
semestriale, rapoarte ale Consiliului de Administraţie, rapoarte ale echipei
manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii-secretariat,
administraţie, contabilitate, bibliotecă.
• PRAI
• PLAI Galaţi
• Documente de prezentare şi promovare a şcolii.
• Site-uri de prezentare a judeţului Galaţi.
• Date statistice AJOFM Galaţi.
• Recensământul populaţiei şi al locuinţelor
• Chestionare, discuţii, interviuri.
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• Rapoarte scrise ale ISJ şi MEC întocmite în urma inspecţiilor efectuate în
şcoală.
1.2.

Monitorizarea şi evaluarea

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii.
Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS
prin:
• întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;
• includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de
Administraţie, ale Consiliului profesoral, ale catedrelor;
• prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi al
Consiliului de Administraţie;
• revizuire periodică şi corecţii.
Programul activităţii de monitorizare şi evaluare
Tipul activităţii
Întocmirea seturilor de
date care să sprijine
monitorizarea ţintelor
Monitorizarea periodică
a implementării
acţiunilor individuale

Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării
PANĂ LENUŢA
BASUC SIMONA

CONSTANTIN
NICOLETA
CRĂCIUN
VIVIANA
Comunicarea acţiunilor CRĂCIUN
corective în conformitate VIVIANA
cu rezultatele obţinute
Analiza informaţiilor
PANĂ LENUŢA
privind progresul
BASUC SIMONA
realizat în atingerea
ţintelor
Stabilirea metodologiei
de evaluare, a
indicatorilor de evaluare
şi a impactului asupra
comunităţii

BASUC SIMONA
UNGUREANU
MARIANA

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

semestrial

septembrie 2018
februarie 2019

semestrial

decembrie 2018
martie 2019
iunie 2019

semestrial

decembrie 2018
aprilie 2019
iunie 2019

anual

iunie 2019

anual

octombrie 2018
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Tipul activităţii
Prezentarea generală a
progresului realizat în
atingerea ţintelor

Evaluarea progresului in
atingerea ţintelor.
Actualizarea acţiunilor
din PAS în urma
evaluării

Responsabilitatea
monitorizării şi
evaluării
CONSTANTIN
NICOLETA
CRĂCIUN
VIVIANA
CONSTANTIN
NICOLETA
CRĂCIUN
VIVIANA

Frecvenţa
monitorizării

Datele întâlnirilor
de analiză

anual

iunie 2019

anual

iunie 2019
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