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COLEGIUL TEHNIC “C.D. NENIŢESCU”
Raport asupra stării învăţământului pe
anul şcolar 2020 - 2021
Priorităţile (ţintele strategice) identificate la nivelul şcolii sunt în concordanţă atât cu priorităţile PRAI,
PLAI, cât şi cu principalele obiective în domeniul educaţiei desprinse din PROGRAMUL DE GUVERNARE din mai
2020,capitolul X. Educație și cercetare - respectiv cu obiectivele generale cuprinse în Planul managerial al
ISJMM pentru anul şcolar 2020 – 2021.
Priorităţile PRAI 2016 - 2025
PRIORITATEA 1 : Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi ethnic
O1: Dezvoltarea capacitatii de proiectare/planificare la nivelul unităților de învățământ
O2: Dezvoltarea capacitatii de marketing la nivelul unităților de învățământ
PRIORITATEA 2 : Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale din regiune la cerinţele pieţei muncii.
O3 Adaptarea ofertei educationale la cerintele pietei muncii si a mediului economic de afaceri
O4: Creșterea rolului unitățilot ÎPT în furnizarea calificărilor pentru adulți
PRIORITATEA 3 : Creşterea calităţii în învățământul profesional și tehnic și asigurarea egalității de
șanse
O5: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea preponderentă a metodelor active de predareînvăţare
O6: Modernizarea infrastructurilor şi a dotărilor cu echipamente didactice
O7:Eficientizarea parteneriatelor cu operatorii economici și creșterea numărului de locuri în învățământul
dual în regiunea Nord-Vest
O8: Eficientizarea parteneriatelor între învățământul superior și învățământul profesional și ethnic
PRIORITATEA 4 : Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi
adulţi
Obiectiv O9: Creşterea numărului de elevi care optează pentru ÎPT
Obiectivele generale(corelate cu direcţiile şi obiectivele strategice ale ISJ) pe care s-a bazat activitatea ISJ MM în
anul şcolar 2020 - 2021 sunt:
OG1 – Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea echităţii în educaţie
OG2 – Stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă
OG3 – Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din
perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale
OG4 – Respectarea principiului autonomiei şi descentralizării precum şi a principiului responsabilităţii publice şi
întărirea mecanismelor legale de funcţionare a acestor principii în învăţământul maramureşean
OG5 – Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă
şcolară
OG6 – Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea optimală a organizării şi desfăşurării examenelor naţionale
OG7 – Monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii UPJ
OG8 – Deschiderea sistemului educaţional maramureşean şi de formare profesională către societate, către mediile:
social, economic şi cultural
OG9 – Finanţarea învăţământului preuniversitar maramureşean
OG10 – Armonizarea cadrului legislativ şi respectarea legalităţii
OG11 – Implementarea legislaţiei şi a recomandărilor MEC privind prevenirea infectării cu COVID-19/SARSCoV-2 în rândul copiilor/elevilor şi angajaţilor sistemului educaţional maramureşean
CONTEXTUL NORMATIV
- Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu completările și modificările ulterioare;
- OMEC nr 5447/31.08.2020 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar ;
- LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind
asigurarea calităţii educaţiei;
- Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;
- O.M.E.C.T.S. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a inspecţiei
şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar;
- Programul de Guvernare din mai 2020, capitolul X. Educaţie și cercetare;
- Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii;
- Programul de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2007-2013: Comenius, Erasmus, Leonardo da
Vinci, Gruntvig, Jean Monnet - Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, 14 iulie 2004; Ministerul
Educaţiei Cercetării şi Tineretului Organismul intermediar POSDRU - Instrumente Structurale ale Politicii de
Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene;

- O.M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de
violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.
- Raportul asupra stării învățământului pentru 2018 – 2019 și RAEI 2019 – 2020

Priorităţi/ Ţinte strategice identificate pentru intervalul 2020-2025 la nivelul şcolii:
Prioritatea 1: CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EGALITATEA DE ŞANSE
PENTRU ELEVI
ŢINTA STRATEGICĂ 1 - Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin oferirea de şanse egale elevilor,
diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 1%, reducerea absenteismului cu 5% până în 2022, creşterea procentului
de participare la examenul de bacalaureat cu 4% şi promovare a acestuia cu 2% până la terminarea proiectului
ROSE, respectiv de participare la examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică cu 4%.
Obiectiv 1 : Creşterea calităţii procesului de învăţământ
Obiectiv 2: Promovarea egalităţii de șanse
Prioritatea 2 : PREVENIREA, REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR –
PREVENIREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ
ŢINTA STRATEGICĂ 2 – Prevenirea abandonului şcolar si a fenomenului de violenţă şcolară prin reducerea
absenteismului, dezvoltarea colaborării cu părinţii, CJRAE, partenerii sociali , antrenarea în cluburile elevilor
înfiinţate de şcoală
Obiectiv : Reducerea numărului de elevi care renunţă la şcoală din diverse motive.
Obiectiv : Prevenirea fenomenului de violenţă în rândul elevilor.
Prioritatea 3: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ
ŢINTA STRATEGICĂ 3 –– Identificarea de noi parteneri din comunitate, dezvoltarea parteneriatelor existente și
încheierea de noi parteneriate funcționale
Obiectiv : Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea invăţământului profesional şi tehnic.
Prioritatea 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SCOLARA ŞI PROFESIONALĂ
Obiectivul : Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea
informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi valorificarea resurselor fiecărei discipline şcolare în această direcţie.
Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
ŢINTA STRATEGICĂ 4 – Identificarea problemelor existente în plan emoțional la elevi și consilierea în carieră
și dezvoltarea personală
Prioritatea 5: EFICIENTIZAREA OFERTEI CURRICULARE
Obiectiv : Transformarea şcolii într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa
forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică regională în scopul corelării ofertei
şcolii cu cerintele de pe piaţa muncii locale/zonale şi cu nevoile elevilor de pregatire la standarde europene.
ŢINTA STRATEGICĂ 5 – Adaptarea ofertei curriculare la cerințele pieței muncii
Prioritatea 6: PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE CU CARACTER EUROPEAN,
TRANSFER DE BUNE PRACTICI
Obiectiv: Încheierea de parteneriate şi derularea de proiecte ce promovează valorile europene.
Obiectiv : Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi instituţii partenere, respectiv a metodelor,
tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului de predare.
ŢINTA STRATEGICĂ 6 – Dezvoltarea instituțională prin participarea la selecție și derularea de proiecte cu
character European, creșterea prestigiului școlii
Prioritatea 7: CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE
Obiectiv : Dezvoltarea competenţelor de comunicare, (inclusiv intr-o limbă străină), dezvoltarea gândirii critice,
abilităţi antreprenoriale şi manageriale, dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor de management a timpului şi de
management de proiect, conduita civică.
ŢINTA STRATEGICĂ 7 – Dezvoltarea competențelor și deprinderilor elevilor, care conduc la creșterea
abilităților generale
VIZIUNEA
Colegiul Tehnic „C.D.Neniţescu” ca organizaţie furnizoare de educaţie îşi propune să dezvolte un
învăţământ de nivel european care să asigure forţă de muncă de înaltă calificare, în concordanţă cu fluctuaţia pieţei
muncii, şanse egale de educaţie, posibilitatea schimbării mentalităţii privind şcoala şi învăţarea pe tot parcursul vieţii
şi conştientizării importanţei calităţii mediului.
Pentru toţi elevii, avem în vedere formarea unor competenţe: de specialitate, de comunicare, de utilizare a
computerului, de management şi de comunicare într-o limbă modernă. Totodată, vizăm asigurarea abilităţii de
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adaptare la schimbările survenite în contextul socio-economic naţional şi european, precum şi promovarea valorilor
europene cu precădere egalitatea, demnitatea umană şi libertatea.
MISIUNEA
Misiunea şcolii noastre derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii respectiv al comunităţii
şi vizează următoarele aspecte:
• dezvoltarea individuală a elevului;
• crearea unui climat de muncă şi învăţare stimulativ;
• garantarea pregătirii calificate prin liceu şi învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani;
• asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur;
• decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii;
• calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolare;
• corelarea ofertă – nevoi de formare;
• orientarea şi informarea în carieră;
• reabilitarea infrastructurii;
• competenţele profesionale şi resursele umane;
• parteneriatele;
• şanse egale pentru tineri: egalitatea în drepturi, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă şi
lingvistică, interculturalitatea.
Ne propunem:
- să fim mediator între respectul faţă de tradiţie şi necesitatea promovării ştiinţelor şi tehnologiilor moderne;
- să trezim interesul pentru propria formare, astfel ca absolvenţii noştri, iubitori ai frumosului, să fie
autonomi, responsabili, capabili să decidă cu flexibilitate asupra propriei cariere, să facă faţă cu mobilitate spirituală
vieţii şi unui viitor provocator;
- să asigurăm deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii, pentru adaptarea la schimbările tehnologice
specifice economiei bazate pe dezvoltare;
- să promovăm valorile europene în special egalitatea (egalitatea de şanse, nediscriminarea, diversitatea
culturală, religioasă şi lingvistică, drepturile copilului, integrarea persoanelor cu handicap); demnitatea umană
(prin Păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural european – tradiţii, obiceiuri în proiecte educaţionale şi activităţi
extracurriculare, Combaterea excluderii sociale şi a discriminărilor, Respectul diversității culturale și lingvistice),
libertatea (dreptul la libertate şi la siguranţă, respectarea vieţii private şi de familie, protecţia datelor, libertatea de
gândire, de conştiinţă şi de religie, libertatea de exprimare şi de informare, libertatea artelor şi ştiinţelor, dreptul la
educaţie, libertatea de alegere a ocupaţiei şi dreptul la muncă).
- să promovăm, în toate activităţile calitatea, performanţa, dezvoltarea creativităţii, responsabilitatea,
încrederea în sine pentru toţi participanţii implicaţi în proces.

ANALIZA pe priorităţi şi ţinte strategice
Prioritatea 1: CREŞTEREA CALITĂŢII PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI EGALITATEA DE
ŞANSE PENTRU ELEVI
ŢINTA STRATEGICĂ 1 - Creşterea calităţii procesului de învăţământ prin oferirea de şanse egale elevilor,
diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 2%, reducerea absenteismului cu 5% până în 2022, creşterea procentului
de participare la examenul de bacalaureat cu 4% şi promovare a acestuia cu 2% până la terminarea proiectului
ROSE, respectiv de participare la examenul de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera
tehnologică cu 4%.
Obiectiv 1 : Creşterea calităţii procesului de învăţământ
Obiectiv 2: Promovarea egalităţii de şanse
Rezultate măsurabile:
- 15 % din cadrele didactice vor participa la cursuri de formare sau/şi grade didactice şi 100% vor aplica în
activitatea la clasă metodele de învăţare centrate pe elev;
- 30 % din elevii şcolii, care nu continuă studiile, vor putea obţine locuri de muncă în primul an de la absolvire;
- 85 % din elevii şcolii vor promova valorile europene;
- Îmbunătăţirea dotării pentru minim 2 cabinete şi laboratoare în limita fondurilor disponibile, respectiv
schimbarea unei părţi din geamurile mai vechi din şcoală şi internat cu geamuri termopan;
- 80 % din elevii noştri vor fi inscrişi la biblioteca şcolii şi 50 % îşi vor îmbunătăţi competenţele de lectură;
- Diminuarea părăsirii timpurii a şcolii cu 1%;
- creşterea procentului de participare la examenul de bacalaureat cu 4% până în 2022;
- Creşterea cu cel puţin 2 % a procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat până în 2022;
- Creşterea procentului de participare la examenul de certificare a calificării profesionale cu 4% până în 2022;
95 % din elevi vor participa la activităţile CDI – ului.
Opţiunea strategică 1- abordarea transdisciplinară a disciplinelor de specialitate pe domeniile în care şcolarizăm
Acţiuni :
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Studierea şi implementarea legislaţiei şi reglementărilor din domeniul educaţiei, care sunt în vigoare în contextul
prevenirii infectării cu SARS COV2

Identificarea şi monitorizarea nevoilor de formare continuă
Monitorizarea profesorilor privind aplicarea competentă a metodelor de învăţare centrată pe elev şi a celor pentru
elevii cu CES cu respectarea egalităţii, demnităţii şi libertăţii şi utilizarea de abordări transdisciplinare
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire pentru indicatorii neatinși în Raportul de evaluare internă 2019 – 2020
Adaptarea proiectării activităţii didactice la planurile de îmbunătăţire elaborate, în funcţie de nevoile de sprijin şi la
planul operaţional pentru 2020-2021
Opţiunea strategică 2- Organizarea de activităţi after school
Acţiuni:
Elaborarea testelor iniţiale şi de progres pe arii curriculare, aplicarea la elevi, analiza rezultatelor,
Identificarea nevoilor de sprijin a elevilor în spiritul egalităţii de şanse, a toleranţei şi nediscriminării
Pregătirea suplimentară a elevilor claselor IX-XI, XII-XIII pentru îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, în vederea
promovării examenului de bacalaureat prin activităţi de tip ”Şcoală după şcoală” ”, inclusiv activități online
Revizuirea grupelor de elevi din grupul țintă și a echipei de implementare

Program de consultaţii şi testări de progres prin programul educaţional ”O nouă şansă” , inclusiv activități online
Opţiunea strategică 3- Activităţi extracurriculare pentru dobândirea de competenţe în domeniile: protecţia
mediului, silvicultură, chimie industrială, electric şi industrie alimentară şi pentru dobândirea de progres
şcolar
Acţiuni :
Revizuirea cercurilor educativ-aplicative: tehnico-ştiinţifice, sportive, fotografie, arte studiu, educaţie pentru sănătate
şi stil de viaţă sănătos, educaţie ecologică şi protecţia mediului, design, în contextul situației cauzate de apariția
virusului SARS COV2 și a necesității susținerii acestora online
Studiu aprofundat al unor scriitori din programa de bacalaureat prin efectuarea de: Excursie de documentare şi Vizite
de studio dacă acest lucru va fi posibil în contextual actual
Opţiunea strategică 4-accesarea de proiecte educaţionale specifice
Acţiuni :
Identificarea şi monitorizarea nevoilor de formare pentru scrierea proiectelor de finanţare şi managementul proiectelor
Erasmus +, POSDRU, granturi etc
Participarea la proiectul ROSE cu revizuirea echipei manageriale a proiectului și a echipei de implementare a proiectului
Participarea la proiecte şi activităţi cu caracter european
Opţiunea strategică 5- amenajarea şi dotarea sălilor de clasă cu mijloace de învăţare moderne pentru ca lecţiile
să devină mai atractive
Acţiuni :
Executarea lucrărilor de reparaţii curente şi capitale din bugetul local, venituri proprii sau finanţări din proiecte
Achizionarea de echipamente şi mobilier în vederea îmbunătăţirii dotării cabinetelor, laboratoarelor şi CDI-ului
Amenajarea şi dotarea Centrului de Resurse, dotarea a cel puţin 2 cabinete din şcoală
Indicatori de performanţă :
Situaţia la învăţătură şi disciplină – % de realizare a planului de şcolarizare, % de promovabilitate, număr de absenţe,
corigenţe, medii generale pe semestrul I, facilităţi acordate elevilor.
Participarea la cursuri de formare sau examene pentru acordarea gradelor didactice
Număr lecţii asistate, Inspecţii şcolare şi tematice, Statisticile comparative ale rezultatelor la testele iniţiale
Planurile de îmbunătăţire, Instrumente de evaluare elaborate pe baza exemplelor de bună practică
Orarul de consultaţii şi planurile remediale, Proiectele activităţilor didactice
Lista lucrărilor de reparaţii necesare, Lucrări de reparaţii efectuate
Dotare îmbunătăţită în limita fondurilor atrase pentru minim 2 cabinete, laboratoare şi CDI
Predare- învăţare:
Calificări şi curriculum
Structura pe profile şi domenii a claselor la începutul anului şcolar 2020- 2021 așa cum s-a cerut în Anexa 2 de
către ISJMM
LICEU ZI
Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar
2020-2021 - ZI
Nivelul
de
calificare

Liceu - filieră tehnologică - ZI

Calificarea
profesională

Nr. clase
a
IXa

a
Xa

a
XIa

Nr. elevi
a
XIIa

a
IXa

a
Xa

a
XIa

a
XIIa

Acreditare

Domeniul
de
pregătire

Autorizare

Profilul

Nr. ordinului ministrului de
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Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului
Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului
Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului
Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului

Protecţia
mediului

4

Industrie
alimentară

4

Industrie
alimentară

4

Silvicultură

4

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului
Tehnician în
industria
alimentară

0.5

Tehnician
analize
produse
alimentare

0

Tehnician în
silvicultură şi
exploatări
forestiere

0.5

1

1

2

18

19

18

16
OMECT 5770/2006

1

0

0

0

26

0

0

0
OMEN4945/31.08.2018
si ordin 3122

1

1

1

0

26

23

24
OMEN
4945/31.08.2018

1

1

0

15

15

19

0
OMECS
5198/11.09.2015

SERAL
Nr. clase şi număr elevi înscrişi în anul şcolar 2020-2021 SERAL
Nivelul
de
calificare

Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului
Tehnic

Protecţia
mediului

4

Electric

4

Tehnic

Chimie
industrială

4

Nr. clase

Calificarea
profesională

Nr. elevi

IX

X

XI

XII

XIII

IX

X

XI

XII

XIII

Tehnician
ecolog şi
protecţia
calităţii
mediului
Tehnician în
instalaţii
electrice

1

1

0

1

0

32

39

0

39

0

0

0

2

0

1

0

0

75

0

32

Tehnician
chimist de
laborator

0

0

0

2

1

0

0

0

58

25

Acreditare

Domeniul
de
pregătire

Autorizare

Profilul

Nr. ordinului
ministrului de

OMECT
5770/2006

OMECT
5770/2006
OMECT
5770/2006

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
Învăţământ postliceal
Domeniul

Nivelul
de
calificare

Calificarea
profesională

Nr. clase

autorizare
An I

Energetic

5

Tehnician
electroenergetician

Nr. ordinului ministrului de

Nr. elevi

0

An II

1

An I
0

acreditare

An II

6

5752/
12.11.2015

Realizarea planului de şcolarizare la liceu zi in proporție de 100 % şi la seral 100 % pentru 2020 - 2021
demonstrează că am găsit modalităţile cele mai potrivite pentru promovarea şcolii noastre la nivel de comunitate şi în
special faţă de elevii de clasa a VIII a şi părinţii lor. Din păcate ne-am confruntat cu probleme serioase la aprobarea
numărului de clase inițial, dar având în vedere scăderea demografică masivă se ridică serioase semne de întrebare
referitor la cifrele de școlarizare repartizate la liceele teoretice față de cele tehnologice, știindu-se că ținta UE pentru
2020 era ca învățământul profesional și tehnic să ajungă la 70 % inclusiv în țara noastră.
Faptul că sunt clase de care nu au numărul de elevi maxim prevăzut se datorează scăderii demografice şi
faptului că se permite liceelor plasate mai central să depăşască la zi numărul de 30 elevi pe clasă chiar şi cu 6.
Acest fapt implică o responsabilitate crescândă a colectivului didactic faţă de calitatea actului didactic,
diversificarea activităţii educative pentru a oferi şanse egale de integrare a tuturor elevilor, pentru a forma la elevi
competenţele necesare integrării socio–profesionale şi a le dezvolta capacitatea de a se adapta la o societate în
continuă schimbare, faţă de modul în care ne tratăm elevii.
Situaţia la învăţătură
La sfârşitul anului şcolar 2020 – 2021, rămași 507 elevi liceu plus 3 postliceală. Rata de absolvire a fost
99,03% față de 99,23% în anul școlar trecut. În 2020 – 2021, dacă ne raportăm la momentul intrării elevilor în vacanţa
de vară, procentul de promovabilitate la liceu zi a fost mai mic de 99,03% (au fost corigenți la 1 și 2 materii, au fost
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și cazuri de neîncheiere a situației școlare ). Dar trebuie să avem în vedere și situația specială cu care ne-am confruntat
datorită pandemiei.
Nivel de
învăţământ
Liceu zi
Liceu seral

Promovaţi

Repetenţi

Exmatriculaţi

206
301

2
0

0
10

Situaţia statistică a numărului de elevi

clasa
IX
X
XI
XII
TOTAL
IXs
Xs
XIs
XIIs
XIIIs
TOTAL

La
inceput
de an
şcolar
63
56
60
40
219
39
40
73
98
57
307

Aban
don

veni
ţi

transferaţi

retraşi

0
0
0

0
0
0

3
4
2

0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0
11

0
11
0
0
1

1
11
1
1
2

0
0

1
0

1
0

2
1
3
1
3

11

2

5

10

0
0
0
0

Exmatri
culaţi

Repetenţi

0
0
0
0

2
0
0
0

2

2
0
0
0
0
0
0

Rămaşi la sfarşit de
an şcolar (după
corigenţe)
58
51
58
39
206
36
38
78
95
54
301

abandon = cei retrași de la cls IX sau X

Câteva comparaţii la liceu zi faţă de anul şcolar trecut
Promovabilitate
Promovaţi

Repetenţi

Exmatriculaţi

Procent %

2018-2019

272

6

0

98.93%

2019-2020

227

2

2

99.23%

2020-2021

206

2

0

99.03%

Rata de absolvire la momentul depăşirii examenelor de corigenţă este bună, dar la momentul încheierii
cursurilor este mai scăzută, datorită numărului de corigenţi la 1 sau 2 discipline .
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clasa

IX

X

XI

XII

înscrişi

an.sc.

la sfârşit an şc

exmatriculaţi

2018-2019

84

73

0

2019-2020

72

66

0

2020-2021

63

58

0

2018-2019

46

44

0

2019-2020

71

60

0

2020-2021

56

51

0

2018-2019

78

70

0

2019-2020

48

38

0

2020-2021

60

58

0

2018-2019

86

85

0

2019-2020

70

63

0

2020-2021

40

39

0

BACALAUREAT

Lb.Rom.

Matemat

Proba la
alegere

2019

68,85%

28,80%

48,87%

2020

76,08%

41,30%

67,39%

2021

74,41%

41,80%

53,48%
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Rezultatele oţinute de elevii şcolii la examenele finale

Nr
crt

Profil /

Examen
final

Specializare /

Domeniu

1

2

Bacalaureat

Certificare
competenţe
nivel 4

Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului

Resurse
naturale
şi
protecţia
mediului

Înscrişi

Prezenţi

Respinşi

calificare

Procent
promovabilitate
%

Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului
Tehnician în silvicultură şi
exploatări forestiere

53

43

31

28

Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului

14

14

0

100

Tehnician analize produse
alimentare

13

13

0

100

Tehnician în instalații
electrice

15

15

0

100

Tehnician chimist de
laborator

12

12

0

100

Tehnician analize produse
alimentare

Situaţia absenţelor la sfârşitul anului şcolar 2020 - 2021: total 18084 din care motivate 13063.
ABSENȚE
an scolar

total

motivate

nemot.

2018-2019

34361

17754

16607

2019-2020

26833

20770

6063

2020-2021

18084

13063

5021

În anul şcolar 2020- 2021 numărul mediilor generale a fost repartizat astfel:
clasa
5-5,99
6-6,99
7-7,99
8-8,99
9-10.
IX
0
7
22
23
2
X
2
12
13
17
6
XI
0
4
15
12
12
XII
0
2
9
8
5
TOTAL
2
25
59
60
25
IXs
7
10
9
8
0
Xs
4
14
12
9
0
XIs
10
41
14
8
4
XIIs
0
31
11
15
2
XIIIs
9
25
18
8
0
TOTAL
26
139
74
51
6
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Şi comparativ pe 3 ani şcolari la zi Medii
5-5,99

6-6,99

7-7,99

8-8,99

9-10.

2018-2019

15

97

108

65

21

2019-2020

66

89

65

43

9

2020-2021

2

25

59

60

25

Medii la purtare comparativ pe trei ani școlari
6

7

8

9

9-10.

2018-2019

13

17

25

11

187

2019-2020

2

18

10

18

179

2020-2021

3

5

18

9

171

Monitorizarea procesului de instruire şi educare a elevilor, aplicarea metodelor interactive şi centrate pe elevi în
predare/învăţare/evaluare
S-a concretizat prin aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii la nivelul şcolilor din învăţământul
profesional şi tehnic care presupune realizarea monitorizării interne şi completarea formularelor de monitorizare
internă, o dată la 3 luni.
Se referă în primul rând la procesul de predare şi învăţare
Perioadă
Număr lecţii Număr profesori observaţi
Număr total de
asistate
observatori
21.09.20 – 15.12.20
19.01.21 – 15.03.21
15.03.21 – 10.06.21

23
16
18

14
12
11

8
6
12

Observări la lecţii
Aspecte pozitive :
 promovarea egalităţii şanselor
 asigurarea cadrului optim pentru desfăşurarea lecţiilor
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utilizarea metodelor învăţării centrate pe elev
utilizarea strategiilor diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare
selectarea unei game variate de resurse materiale pentru a oferi sprijin în funcţie de diferitele nevoi ale
elevilor
 aranjarea optimă a spaţiului de lucru ori de câte ori este posibil
 încurajarea elevilor în a pune întrebări şi a depune effort
 respectarea normelor de protecție în contextul pandemiei
Aspecte care necesită ameliorare :
 Nu sunt cunoscuţi toţi elevii cu nevoi speciale
 Resursele materiale nu sunt la nivelul dorit la toate calificările existente în şcoală
 Există profesori care nu folosesc strategii variate de predare învăţare pentru a răspunde stilurilor de
învăţare
 Există profesori care nu menţin relaţii de comunicare eficace cu alţi profesori şi cu managerii
 Lipsa de receptivitate faţă de nou a unor membrii ai colectivului didactic
Soluţii :
 Modernizarea resurselor materiale care sunt la nivelul dorit cu fonduri din alte proiecte sau din venituri
proprii
 Identificarea elevilor cu nevoi speciale pe clase şi monitorizarea acestora
 Şedinţe de catedră pentru analiza implicaţiilor presupuse de asigurarea calităţii, a rezultatelor elevilor şi
găsirea de soluţii pentru trezirea interesului personalului care a dat dovadă de lipsă de receptivitate
 Exemple de bune practici la nivel de şcoală
Inspecţiile tematice s-au axat pe:
 Monitorizarea activitatilor de pregatire a unitatilor de invatamant preuniversitar din judetul Maramures pt
inceperea anului scolar 2020-2021. Verificarea modului de desfasurare a cursurilor dupa deschiderea anului
școlar avand in vedere distantarea in salile de clasa a elevilor si a celor 3 scenarii Starea UI in vederea
inceperii noului an scolar
 Verificarea modului de desfasurare a cursurilor Verificarea asigurarii accesului la educație tuturor elevilor
Verificarea datelor in siiir Verificarea aplicarii corecte a scenariilor
 Monitorizarea evaluarilor, a notarii ritmice, a consemnarii absentelor in cataloage Verificarea existentei si
aplicarii planului individual de interventie personalizata Verificarea masurilor luate pentru prevenirea si
combaterea fenomenelor de absenteism si abandon scolar
 Evaluare management- iunie - august 2020 cu tematica Evaluarea managementului scolar si institutional in
toate UPJ în vederea acordării calificativelor directorilor și directorilor adjuncți online prin chestionare
Dovezi : Rezultatele autoevaluării sunt evidenţiate în Raportul asupra stării învățământului pentru 2020 – 2021 și
RAEI finalizat în octombrie 2021. Evaluarea externă s-a realizat prin inspecţiile de monitorizare efectuate de
ISJMM . Documentele elaborate pentru autoevaluare şi evaluare externă se găsesc la Comisia pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii.
Participare la educaţie (facilităţi acordate elevilor)
În România, dreptul la educaţie pentru toţi copiii şi tinerii, indiferent de origine socială sau etnică, de sex sau
apartenenţă religioasă, precum şi gratuitatea învăţământului de stat sunt garantate prin Constituţie.
Sprijinul acordat elevilor din şcoala noastră se prezintă astfel:
Burse elevi :
SEMESTRUL I
SEMESTRUL II
94 dosare depuse
72 dosare depuse
87 dosare eligibile
13 dosare eligibile după eliminarea celor cu media
sub 10 la purtare, precum si a celor corigenti
1
Burse de performanţă
0 Burse de performanţă
0
2
Burse de merit
20 Burse de merit
9
3
Burse de studiu
1 Burse de studiu
0
4
Burse sociale orfani
0 Burse sociale orfani
0
5
Burse sociale boala
4 Burse sociale boala
4
6
Burse sociale venituri mici
0 Burse sociale venituri mici
0
7
Burse sociale rurale
62 Burse sociale rurale
0
total
87 total
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Programul „Bani de liceu”:
Anul
Numar dosare
depuse
24
2020-2021

Numar dosare
avizate favorabil
16

Numar elevi care au pierdut
banii pt absenţe
3
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Programul „Euro 200”:
Anul
Numar cereri
depuse
0
2020 – 2021

Numar cereri avizate
favorabil
0

Numar bonuri
valorificate
0

Numar bonuri
nevalorificate
-

Abandonul şcolar la nivelul şcolii noastre este permanent monitorizat şi se încearcă reducerea lui substanţială, chiar
dacă nu-i putem elimina cauzele. O oglindă a pierderilor înregistrate în anul şcolar 2020 - 2021 este redată în
continuare:
Număr de elevi înscrişi
Cauze
Treapta /
nivelul de
Înscrişi
Retraşi
ExmatriRepeAbandon -provenienţa unor copii din
învăţământ
total
culaţi
tenţi
familii foarte sărace;
-părinţi cu nivel redus de
219
11
2
2
0
Liceal IX-XII zi
intruire;
307
5
10
0
0
Liceal Seral
-distanţă mare faţă de
TOTAL
516
16
12
2
şcoală;
0
Resurse umane
În 2020-2021 în unitatea noastră au funcţionat 35 cadre didactice, 11 cadre didactice auxiliare, iar personalul
nedidactic numără 11 angajaţi.
Structurarea personalului didactic se prezintă astfel:
Nr. total
Titulari
Suplinitori
Docto
Grd
Grd.
Def.
Debutanţi
+
rat
did I
did II
calificaţi
necalificaţi
detaşaţi
35 profesori
24 + 2
8
1
0
24
7
4
0
Deoarece personalul de întreţinere şi pază este mic ne -am confruntăm cu aceleaşi probleme din anii anteriori
şi anume: scăderea calităţii şi operativităţii activităţii personalului de întreţinere, în pofida orelor de lucru
suplimentare, mai ales că volumul de muncă a crescut în perioadele cu prezență fizică, datorită pandemiei.

Dezvoltarea personalului
Formarea continuă a cadrelor didactice se axează pe două componente:
 Formarea continuă prin grade didactice
Interesul deosebit pentru formarea continuă a cadrelor didactice din cadrul unităţii noastre reiese şi din
rezultatele obţinute la examenele pentru obţinerea gradelor didactice de până acum. Astfel în anul şcolar 2020
– 2021 au fost înscriși la grade didactice profesori, care au funcționat în școala noastră, dar datorită
pandemiei nu s-au realizat toate inspecțiile și unii si-au amânat participarea.
 Inspecţiile efectuate în 2020-2021 candidaţilor din şcoală :
Gradul didactic Număr candidaţi
Inspecţii curente
Inspecţii
Total inspecţii
solicitat
înscrişi
speciale
I
2
1
2
3
II
1
1
1
2
Formarea continuă prin participare la cursuri de formare în 2020 - 2021
Tipul de formare
evaluator pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), Centrul Na'ional de Politici și
Evaluare în educație
Manager al Sistemului de Management al Riscului
Integrarea activă a copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă

Numar participanti
6
1
1
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Parteneriat școală - familie - comunitate în vederea combaterii fenomenelor de absenteism,
abandon și violență școlară
Dialog social și negociere colectivă - instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă în educație



4
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Rezultate la proiecte, olimpiade şi concursuri în anul şcolar 2020 – 2021

Proiecte derulate în anul şcolar 2020-2021


















Clubul GreenIMPACT Proiecte de service learning
Eco-Şcoala-proiect de educaţie ecologică implementat la nivel naţional de Centrul Carpato Danubian de
Geologie
”Educaţie_progres_ succes” - proiect ROSE
,, Cum a fost azi la școală?"
Green Impact - QUESTO
CINE DECIDE? EU DECID! Proiect antidrog
Proiect parteneriat cu Asociația Team for Youth – proiect județean
" Împreună pentru sănătate"
Reciclează nu arunca!
„Ești pregătit pentru dezastrele naturale?
„Să povestim despre biodiversitate – Ziua Internațională a Diversității Biologice!”
„Pădurile au nevoie de noi!”
„În lumea animalelor – Ziua Mondială a Animalelor”
„Restaurarea ecosistemelor”
„Apreciați apa – Faceți alegeri responsabile”
„Sănătatea – cel mai prețios dar”
La Francophonie sous toutes ses formes

Concursuri – 2020-2021
 Concurs internaţional "ECOSCOALA"
 Concursul studențesc de tehnologie alimentară, cu participare online
 Concurs Regional „Lumea pe care ne-o dorim” aprilie 2021 Piatra Neamţ (premiul I, II şi III)
 Concurs şcolar internaţional Misterele apei
 Jurnalism stiintific

Activitati extraşcolare


















Vernisajul toamnei. Toamna în culori şi în sunete
1 Decembrie – Ziua Naţională a României
Activitate organizată la Bastionul Măcelarilor: O floare, o ie!
Stil de viata sanatos- cu UMF Cluj
Schimbarile climatice
Poluarea si efectele ei
Delta Dunarii-ecosistem unic
Activităţi în parteneriat cu CENTRUL EUROPE DIRECT MARAMUREŞ desfășurate online
„Meseria – brățară de aur”,
„Mărțișor cu poveste”,
„O carieră de succes”,
„Tradiții și obiceiuri de Paști”
"Cum să avem un stil de viață echilibrat?"
146 stejari pentru România
Activităţi în parteneriat cu Muzeul Județean de Istorie și Arheologie MM – „RIVULUS DOMINARUM-690”
Alegeri Consiliul Şcolar al elevilor
Activități în parteneriat cu Ispectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş

Activităţi în cadrul săptămânii „Să ştii mai multe, să fii mai bun”- nu au mai avut loc datorită modificării structurii
anului școlar ca urmare a pandemiei
Olimpiade – nu au avut loc olimpiade datorită pandemiei - Așa că sunt doar rezultatele de până anul școlar trecut
Activităţi de promovare a Colegiului Tehnic „C.D. Neniţescu”
Târgul Ofertelor educaţionale desfășurat online pe site-ul ISJMM
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Actualizarea paginii web
Actualizare paginii liceului pe Facebook
Participarea la proiecte şi activităţi cu popularizare în media
Dovezile sunt în dosarulCoordonatorului de proiecte și programe educative, în evidenţele catedrelor, pe site –
ul şi pagina de Facebook ale şcolii şi în C.D.I.

Din păcate datorită faptului că nu s-au primit fondurile de la proiectul ROSE, decât primele 2 tranșe, nu s-a
putut realiza nici Centrul de resurse, nici excursiile prevăzute. În plus a fost și situația de pandemie, deci excursiile nu
puteau să fie făcute nici dacă ar fi fost fonduri.
În ceea ce privește lucrările de reabilitare deși s-au realizat în urmă cu 2 ani documentațiile de cadastru și studiu de
fezabilitate prin bugetul local în valoare de 51200 lei pentru clădirea școlii, nu s-a realizat nimic din reabilitare,
deoarece nu s-au primit fonduri.
Resurse materiale – cheltuieli conform tabelelor următoare:
BUGET LOCAL
Beneficiar
SANAS MEDICAL
SC BUSINESS MB EXIM SRL
ICEP SRL
SC ALMEX SERV SRL
SC ENESIS SRL
SC ALMEX SERV SRL

Suma

Explicatie
998

4332
110984
3706
221.34

servicii medicina muncii
cv.servicii dezinfectie
inlocuit acoperis,reparat sarpanta
cv.dezinfectanti
cv.condici,registre

1620.63

cv.materiale curatenie

SC BUSINESS MB EXIM SRL

3587

cv.servicii dezinfectie

SC BUSINESS MB EXIM SRL

2343.96

cv.servicii dezinfectie
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SC AZZARROSTING FIRE SRL

1500.76

cv.inlocuire robineti hidranti

SC CLAUS WEB SRL

103.97

cv.servicii gazduire baza web

SC OPTERON SRL

2572.6

cv.router,switch,boxe,cartuse

SC AZZARROSTING FIRE SRL

999.6

cv.servicii verificare hidranti

CADRE DIDACTICE

1900

cv.cursuri formare profesionala

Beneficiar

Suma

Explicatie

AF PETROVAN

3014

cv.servicii dezinsectie

VENITURI PROPRII

SC AZZARROSTING FIRE SRL

786

cv.stingatoare

SC ENESIS SRL

1776

cv.cataloage,carnete,registre

SC AVALDANI SRL

1096

cv.materiale intretinere

SC AVALDANI SRL

1450

cv.flex,autofiletanta,rotopercutor

PRIORITATEA 2 : PREVENIREA, REDUCEREA ABSENTEISMULUI ŞI ABANDONULUI ŞCOLAR –
PREVENIREA FENOMENULUI DE VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ
Obiectiv : Reducerea numărului de elevi care renunţă la şcoală din diverse motive.
Obiectiv : Prevenirea fenomenului de violenţă în rândul elevilor.
Rezultate măsurabile :
- Existenţa unui plan de acţiune pentru prevenirea şi diminuarea părăsirii timpurii a şcolii
- Numărul de burse oferite elevilor cu situaţii materiale precare şi dosare aprobate din programul Bani de liceu
- Reducerea absenteismului cu minim 4% faţă de 2019-2020
- 100% diriginţi vor aborda la orele de dirigenţie subiecte pe tema fenomenului de violenţă şcolară, a prevenirii
consumului de alcool, tutun şi droguri
Opţiunea strategică 1 – identificarea, monitorizare şi consilierea grupurilor vulnerabile
Acţiuni:
Identificarea grupelor de elevi cu pericol de abandon şi a acţiunilor specifice necesare pentru a preveni abandonul
Monitorizarea înregistrării în documentele şcolare a absenţelor, organizarea de lectorate cu părinţii, consilierea şi
responsabilizarea lor în vederea prevenirii şi combaterii absenteismului, a fenomenului de violenţă şcolară,
consumului de de alcool, tutun şi droguri
Activităţi de consiliere – şi dezvoltare personală
Opţiunea strategică 2 – identificare şi aplicarea de măsuri pentru creşterea siguranţei în mediul şcolar
Acţiuni:
Căutarea unor parteneri care să sprijine menţinerea elevilor cu risc de abandon în sistemul şcolar
Implementarea planului de măsuri privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ în anul şcolar 2020-2021
Întâlniri între elevii şcolii noastre şi părinţi, bunici, modele din comunitate, inclusive online în contextual situației actuale
de pandemie

Indicatori de performanţă :
% de promovabilitate, număr de absenţe, corigenţe, medii generale
Numărul diriginţilor care au abordat la orele de dirigenţie subiecte pe tema fenomenului de violenţă şcolară, a
prevenirii consumului de alcool, tutun şi droguri
Există un plan operaţional special conceput pentru această prioritate. S-au organizat şedinţe cu părinţii pentru
această problematică. Procentul de promovabilitate comparat pe total zi este mai mare faţă de anul şcolar anterior.
Analizând situaţia comparativă a absenţelor şi notelor scăzute la purtare, se constată o diminuare a numărului de
absențe și o creștere a numărului de medii generale peste 8 în acest an şcolar faţă de anul şcolar trecut, deşi numărul
elevilor la zi este mai mic. (datele comparative sunt la analiza priorităţii 1). Trebuie însă avut în vedere că în perioada
noiembrie 2020 – aprilie 2021 școala a fost online, deci nu putem spune că rezultatele sunt relevante în contextul unei
situații cu care nu ne-am mai confruntat până acum.Toţi diriginţii au abordat tematica corespunzătoare pentru această
prioritate la orele de dirigenţie și majoritatea au făcut eforturi deosebite pentru a-i aduce pe elevi la școală.
Prioritatea 3: DEZVOLTAREA PARTENERIATULUI ŞCOALĂ - COMUNITATEA LOCALĂ
ŢINTA STRATEGICĂ 3 –– Identificarea de noi parteneri din comunitate, dezvoltarea parteneriatelor existente şi
încheierea de noi parteneriate funcţionale
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Obiectiv : Creşterea eficienţei lucrului în parteneriat pentru sprijinirea invăţământului profesional şi tehnic.
Opţiunea strategică 1 – dezvoltarea parteneriatelor funcţionale şi încheierea de noi parteneriate sociale
Rezultate măsurabile:
- Încheierea de cel puţin 20 convenţii de colaborare cu operatori economici şi alţi parteneri sociali.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Actualizarea parteneriatelor funcţionale şi încheierea de noi convenţii de parteneriat cu operatori economici, parteneri
sociali cu luarea în considerare a situației actuale de necesitate a distanțării sociale.
Implicarea operatorilor economici, a partenerilor sociali în dobândirea de abilităţi cheie de către elevi, în evaluarea
competenţelor elevilor, , în proiectele importante ale şcolii şi în activităţi extracurriculare.
Monitorizarea inserţiei socio profesionale a absolvenţilor
Indicatori de performanţă :
Convenţiile de parteneriate funcţionale pentru domeniile : chimie industrială, protecţia mediului, electric, silvicultură
şi industrie alimentară
Parteneriate funcţionale cu instituţii din comunitatea locală şi nu numai.
Minim 3 operatori economici, parteneri sociali vor fi implicaţi în acţiuni organizate cu elevii (simulare de interviu
pentru angajare, activităţi de birou, arhivare documente, primire vizitatori, mese rotunde etc)
Absolvenţi angajaţi
Absolvenţi care continuă studiile, alte situaţii.
După cum se poate vedea, numărul de parteneriate s-a atins ca țintă, dar unele trebuie regândite în
perspectivă, pentru o mai bună colaborare, pentru noi posibilități pentru elevi, mai ales dacă va continua școala online.
În ceea ce privește operatorii economici, nu toți sunt deschiși pentru a organiza împreună și alte activități decât
pregătirea practică sau uneori doar lecții vizită. În plus în acest an școlar situația a fost deosebită datorită pandemiei,
astfel că unele activități prevăzute nu s-au mai putut realiza sau nu așa cum au fost gândite inițial.
Din absolvenții 2021 sunt cam tot atât angajați ca procent, cam la fel pe șomaj față de anul trecut, mai puțini
continuă studiile, dar nu este relevant pentru analiză deoarece fiind într-o situație de pandemie, unii nu au mai
comunicat cu școala.

Parteneriate şi colaborări 2019 - 2021

A.P.M. Baia Mare

Baia Mare

S.C. Vital S. A.

Baia Mare

X
X

X

X

Altele

Parteneriat in proiecte

Formarea adultilor

Dotarea scolii

Formarea profesorilor

Sprijin pentru elevi

Orientarea carierei

Curriculum in dezv. locala

Alte colaborari
Reprezentare in Consiliul de
administraţie al scolii

PARTENERI SOCIALI
Denumirea
Localitatea
organizaţiei
partenere

X

Observaţii

Efectuarea stagiilor de practică Acţiuni
ecologice
Colaborare pentru elaborarea curriculumului în
dezv. locală, Efectuarea stagiilor de practică ,
acţiuni ecologice
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Ocolul Silvic
Municipal Baia
Mare

Baia Mare

SALAMANDRA
PLUS SRL

Baia Mare

S:C. Electro
Sistem S.R.L.

Baia Mare

SERVICIUL
PUBLIC
AMBIENT
URBAN

Baia Mare

Sistemul de
Gospodărire a
Apelor
Maramureş

Baia Mare

X

X

Efectuarea stagiilor de practică Sponsorizare
cu puieţi pentru amenajarea zonei verzi din
faţa şcolii
Colaborare pentru elaborarea curriculumului în
dezv. locală, Efectuarea stagiilor de practică
Lecţii vizită

X

X

X

X

X

X

Colaborare pentru elaborarea curriculumului în
dezv. locală, Efectuarea stagiilor de practică

X

X

Colaborare pentru elaborarea curriculumului în
dezv. locală Efectuarea stagiilor de practică
Lecţii vizită

X

Efectuarea stagiilor de practică Lecţii vizită

SC ROSARIO
SRL

Baia Mare

SC TRADE BIZO
SRL

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică Lecţii vizită

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică Lecţii vizită

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică

S. C. PAN ALMA
SRL
S.C. ANDANA
PAN SRL
Direcţia Sanitar
Veterinară pentru
Siguranța
Alimentelor
S. C. GIROPA
PROD COM SRL
COFETĂRIA
RODNA
S. C. MAYA PAN
SRL
S. C. ZOVI MAXIM
SRL
ISJMM

Efectuarea stagiilor de practică

Baia Mare

X

Baia Mare

X

Baia Mare

X

Efectuarea stagiilor de practică
Efectuarea stagiilor de practică
X

X

X

X
X

X
Primăria
Municipiului Baia
Mare

Baia Mare

CCD

Baia Mare

AJOFM
Biblioteca
Judeţeană

Baia Mare

X

Baia Mare

Centrul Judeţean de
Resurse şi asistenţă
educaţională

Baia Mare

Direcţia de
Sănătate Publică

Baia Mare

Spitalul Judeţean de
urgenţă Dr
Constantin Opriş

X

X

Burse sociale pentru elevi, plata
abonamentelor de transport, consultanţă
pentru scriere de proiecte , Scăderea ratei
abandonului şcolar, Condiţii de siguranţă fizică
pentru elevi, Dezvoltarea bazei materiale,

X

X

Formarea profesorilor, colaborare în proiecte

X
X

X
X

Partener pentru conducerea procesului de
învăţământ, prezentarea ofertei şcolii în cadrul
Târgului de oferte educaţionale, în proiecte

X

orientarea în carieră
Dezvoltarea abilităţilor generale şi specifice

X

X

Scăderea ratei abandonului şcolar, prevenire
şi combaterea violenţei şcolare, orientare în
carieră

X

X

Identificarea elevilor cu probleme de sănătate
şi sprijinirea acestora

Baia Mare

lecţii vizită, colaborare în proiecte
X

X
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Spitalul Judeţean de
urgenţă Dr
Constantin Opriş Centrul de planificare
familială

Baia Mare

Universitatea Cluj
Napoca Centrul
Universitar Nord din
Baia Mare

Baia Mare

Fundația Tineri
pentru Tineri

Baia Mare

SPAS Serviciul
Incluziune Socială

Baia Mare

Inspectoratul de
Poliţie Marramureș

Baia Mare

Poliția Municipiului
Baia Mare

Baia Mare

Inspectoratul
pentru situaţii de
urgenţă
Muzeul Județean
de Istorie și
Arheologie
Muzeul Județean
de Artă Centrul
Artistic Baia Mare

lecţii vizită, colaborare în proiecte
X
x

acţiuni ecologice, colaborare în proiecte
X

X

X

Baia Mare
Baia Mare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Baia Mare

Centrul Europe
Direct Maramureș

Baia Mare

Palatul Copiilor

Baia Mare

proiecte pentru promovarea sănătății și a
educației pentru sănătate
colaborare în proiecte, integrarea centrelor
sociale în comunitate
Scăderea ratei abandonului şcolar, Condiţii de
siguranţă fizică pentru elevi, colaborare în
proiecte
Scăderea ratei abandonului şcolar, Condiţii de
siguranţă fizică pentru elevi, colaborare în
proiecte
Scăderea ratei abandonului şcolar, Condiţii de
siguranţă fizică pentru elevi, colaborare în
proiecte
lecţii vizită, colaborare în proiecte

lecţii vizită, colaborare în proiecte
X

X

X

X

colaborare în cadrul acțiunilor pe teme
europene

X

X

Efectuarea stagiilor de practică, proiecte

Prioritatea 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE SCOLARA ŞI PROFESIONALĂ
Obiective : Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri în utilizarea unor instrumente specifice, vehicularea
informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor şi valorificarea resurselor fiecărei discipline şcolare în această direcţie.
Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării
ŢINTA STRATEGICĂ 4 – Identificarea problemelor existente în plan emoţional la elevi şi consilierea în carieră
şi dezvoltarea personală
Opţiunea strategică 1 – Identificarea, monitorizarea şi consilierea elevilor care au nevoie de sprijin pentru
dezvoltarea personală şi orientarea în carieră
Rezultate măsurabile:
- Funcţionarea optimă a cabinetului psihologic, a parteneriatelor cu ISJMM, CJRAE, respectiv AJOFM pentru
orientare şi consiliere profesională
- Asigurarea a minim 85 % din suportul informaţional adecvat pentru profesorul consilier educativ, diriginţi şi
cadre didactice în acordarea de consultanţă şi asistenţă pentru orientare şcolară şi profesională.
- Creşterea cu 7% a numărului de absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă sau urmează studii superioare în
domeniul în care s-au calificat în şcoala noastră.
Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Identificarea nevoilor de formare a diriginţilor privind orientarea carierei şi monitorizarea participării la formare
Identificarea elevilor care au nevoie de sprijin în dezvolarea personală şi pentru orientarea în carieră
Monitorizarea implementării procedurilor, a materialelor pentru consilierea şi orientarea elevilor cu probleme
personale pe toată durata şcolarizării
Activităţi de consiliere – orientare în carieră şi dezvoltare personală
Indicatori de performanţă :
% din numărul de diriginţi vor participa la cursurile de formare din oferta CCD sau ME
% proceduri şi materiale revizuite sau actualizate
Număr absolvenţi care îşi găsesc un loc de muncă sau urmează studii superioare în domeniul în care s-au calificat în
şcoala noastră.
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Tabelul cu inserţia socio profesională se regăseşte la analiza priorităţii 3, absolvenții 2021 sunt cam tot atât angajați
ca procent, cam la fel pe șomaj față de anul trecut, mai puțini continuă studiile, dar nu este relevant pentru analiză
deoarece fiind într-o situație de pandemie, unii nu au mai comunicat cu școala. Sunt informații care arată că angajatorii
încep să se orienteze spre segment de vârstă mai mare, chiar spre peste 50 ani, pentru angajare, datorită experiențelor
cu angajații absolvenți de liceu, imediat după absolvire ca vârstă, care stau 2 – 3 zile după angajare și pleacă, uneori
fără măcar să spună.
În ceea ce privește activități de orientare și consiliere au fost făcute de diriginți, psiholog, invitați în activitățile
extracurriculare ale școlii, desfășurate fizic și online
Informarea, orientarea şi consilierea elevilor la nivelul şcolii s-a realizat prin :
- orientare şi consiliere profesională – prin orele de dirigenţie
- lecţii vizită la operatori economici de profil
- prelucrarea metodologiilor de oganizare şi desfăşurare a examenelor
- prelucrarea metodologiei de continuare a studiilor
- participarea la proiecte educaționale cu această tematică
- prin activitățile proiectului ROSE.
În urma analizei rezultatelor s-a constata că deși eforturile cadrelor didactice, ale psihologului școlar au fost
susținute, nu s-a atins ținta propusă, atât numărul celor care continuă studiile, cât și numărul celor angajați a
scăzut. Este și rezultatul faptului că datorită scăderii numărului de elevi și a politicii, la nivel de inspectorat, din
ultimii 4 ani școlari de a scădea numărul claselor la liceele tehnologice și de a păstra numărul claselor, același, la
liceele teoretice și mai mult decât atât și cu număr de elevi în clasă peste cel prevăzut în Legea educației, în
unitățile de învățământ cu învățământ profesional și tehnic nu ajung suficienți elevi – de unde și criza de
muncitori calificați.
În plus, mare parte din elevii noștri sunt din medii defavorizate, cu reale probleme în familii.
Prioritatea 5: EFICIENTIZAREA OFERTEI CURRICULARE
Obiectiv : Transformarea şcolii într-o structură flexibilă, deschisă în permanenţă spre cerinţele angajatorilor (piaţa
forţei de muncă) şi în concordanţă cu tendinţele de dezvoltare socio-economică regională în scopul corelării ofertei
şcolii cu cerintele de pe piaţa muncii locale/zonale şi cu nevoile elevilor de pregatire la standarde europene.
ŢINTA STRATEGICĂ 5 – Adaptarea ofertei curriculare la cerinţele pieţei muncii
Opţiunea strategică 1 – Identificarea necesarului de forţă de muncă pe piaţa muncii, adaptarea ofertei
curricular la cerinţele comunităţii
Rezultate măsurabile:
- Numărul claselor de liceu tehnologic realizat faţă de numărul propus
- Creşterea cu 5 % a procentului de absorbţie al absolvenţilor noştrii care intră pe piaţa muncii
- Creşterea cu 7 % a numărului absolvenţilor care continuă studiile în domeniul în care s-au pregătit
Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Reconsiderarea Ofertei curriculare pe baza Planului de acţiune al şcolii, a orientărilor din PLAI şi a solicitărilor
partenerilor operatori economici.
Completarea dotării şcolii cu echipamente performante necesare calificării în conformitate cu standardele de educaţie
şi instruire europene, pentru domeniile în care şcolarizăm, pentru calificări solicitate de parteneri ai şcolii, operatori
economici şi cu sprijinul acestora, pentru a oferi elevilor şanse egale de instruire.
Indicatori de performanţă :
% număr de clase realizat faţă de cel propus
% de absorbţie al absolvenţilor pe piaţa muncii
număr absolvenţi care continuă studiile în domeniul în care s-au pregătit
Număr de cabinete/ săli de clasă/ laboratoare cu dotare îmbunătăţită
Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea a ceea ce se doreşte prin rezolvarea problemelor
menţionate în Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 (sursa www.baiamare.ro/ ).
Realizarea planului de şcolarizare la liceu zi in proporție de 100 % şi la seral 100 % pentru 2021 - 2022
demonstrează că am găsit modalităţile cele mai potrivite pentru promovarea şcolii noastre la nivel de comunitate şi în
special faţă de elevii de clasa a VIII a şi părinţii lor. Din păcate ne-am confruntat cu probleme serioase la aprobarea
numărului de clase, având în vedere scăderea demografică masivă. Se ridică serioase semne de întrebare referitor la
cifrele de școlarizare repartizate la liceele teoretice față de cele tehnologice, știindu-se că ținta UE pentru 2020 era ca
învățământul profesional și tehnic să ajungă la 70 % inclusiv în țara noastră.
Faptul că sunt clase care nu au numărul maxim prevăzut de elevi se datorează scăderii demografice şi faptului
că se permite liceelor plasate mai central să depăşască numărul de 30 elevi pe clasă chiar şi cu 6.
Acest fapt implică o responsabilitate crescândă a colectivului didactic faţă de calitatea actului didactic,
diversificarea activităţii educative pentru a oferi şanse egale de integrare a tuturor elevilor, pentru a forma la elevi
competenţele necesare integrării socio–profesionale şi a le dezvolta capacitatea de a se adapta la o societate în
continuă schimbare, faţă de modul în care ne tratăm elevii.
Va trebui să găsim modalităţile cele mai potrivite pentru promovarea şcolii noastre la nivel de comunitate şi
în special faţă de elevii de clasa a VIII a şi părinţii lor.
Prioritatea 6: PARTICIPAREA LA PROIECTE ŞI PARTENERIATE CU CARACTER EUROPEAN,
TRANSFER DE BUNE PRACTICI
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Obiectiv: Încheierea de parteneriate şi derularea de proiecte ce promovează valorile europene.
Obiectiv : Împărtăşirea exemplelor de bună practică între profesori şi instituţii partenere, respectiv a metodelor,
tehnicilor de îmbunătăţire a calităţii actului de predare.
ŢINTA STRATEGICĂ 6 – Dezvoltarea instituţională prin participarea la selecţie şi derularea de proiecte cu
character European, creşterea prestigiului şcolii
Opţiunea strategică 1 – Identificarea oportunităţilor, scrierea documentaţiilor, participarea la selecţie pentru
câştigarea de proiecte benefice şcolii
Rezultate măsurabile:
- Minim 20 parteneriate funcţionale
- Derularea a cel puţin 15 proiecte ce promovează valorile europene
- Bune practici identificate în şcoală
- Cel puţin 40 % din documentele şi produsele cadrelor didactice şi elevilor existente în CDI vor fi utilizate în scopul
transferului de bune practici
- Cel puţin 15 schimburi de experienţă realizate cu alte unităţi şcolare
Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Identificarea oportunităţilor pentru a participa la proiecte
Actualizarea paginii web şi a paginii de Faceebook pe parcursul anului şcolar 2020 - 2021
Derularea de proiecte, programe educaţionale ce promovează valorile europene.
Proiectele propuse prin planul managerial nu s-au putut realize în totalitate datorită perioadei mari de online cauzată de
pandemie. Totuși o parte s-au realizat, altele s-au anulat, dar au fost și unele noi desfășurate online. (așa cum au fost
enumerate în analiza priorității 1)
Indicatori de performanţă :
Număr de exemplele de bună practică identificate şi promovate
30 % din bunele practici identificate vor fi promovate prin consilii profesorale sau şedinţe de catedră
% elevi cu conduită ecologică
Număr de proiecte, programe derulate de şcoală
Număr schimburi de experienţă
Exemple de bună practică - unele din activitatea online
1. Derulare de proiecte - realizarea de activităţi şi acţiuni cu teme ecologice şi valori europene cu diverşi parteneri:
a. Activităţile din proiectul Eco-şcoala PROGRAM MONDIAL:
Perioada: septembrie 2020 – august 2021
Participanţi: cadre didactice şi elevi
Caracterul innovator:
Prin acţiuni de voluntariat comunitatea şcolară va fi implicată desfăşurarea activităţilor din programul Eco Şcoala antrenând în aceste activităţi şi reprezentanţi ai Primăriei, ai specialiştilor în domeniul protecţiei mediului din
instituţiilor publice băimărene.
Activităţile presupun mijloace diferite de acţiune, un alt fel de a învăţa al elevilor.
Tot „secretul” constă într-un efort conjugat, desfăşurat cu responsabilitate la toate nivelurile, începând cu clasa, şcoala,
familia, societatea. Doar în acest mod se poate interveni pentru diminuarea poluării şi conservarea naturii, care este un
drept la demnitate şi libertate ce aparţine în egală măsură nouă şi generaţiilor viitoare.
Impact:
– Creşterea numărului de elevi care doresc să se implice în activităţi ecologice
– Schimbarea mentalităţii elevilor, care învăţând unii de la alţii vor deveni cetăţeni europeni activi
Rezultate calitative: promovarea activităţilor educative prin acţiuni de ecologizare prioritare în U.E. cu promovarea
nediscriminării, interculturalităţii, demnităţii şi libertăţii. 100% rezultatele vor fi utilizate la nivelul instituţiei,
50% la nivelul partenerilor.
b. Activităţile din proiectul Reiclează nu arunca:
Perioada: septembrie 2020 – iulie 2021
Participanţi: cadre didactice și elevi
Impact asupra:
Şcolii:
- Dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare profesori – elevi;
- Imagine bună în comunitate;
Personalului şcolii:
- O mai bună colaborare;
- Motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi;
Elevilor:
- Consolidarea relaţiilor dintre elevi;
- Formarea spiritului civic.;
- Stimularea interesului pentru activităţile de voluntariat, cu respectarea libertăţii de informare şi
exprimare;
Comunităţii locale:
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Implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii;
Realizarea de parteneriate cu alte şcoli/licee, operatori economici, parteneri sociali, prin intermediul
programului
Rezultate calitative: Valorizarea elevilor ca tineri, a căror activitate şi opinie contează; Construirea unui
comportament ecologic responsabil prin aderarea la o misiune ecologică, de grup, importantă; Însuşirea unor
abilităţi benefice pe termen lung: lucrul în echipă, prezentarea şi susţinerea propriilor idei, stimularea
creativităţii, a spiritului de competiţie, cu respectarea libertăţii de gândire, de conştiinţă şi de religie, a
libertăţii de exprimare şi de informare; Creşterea stimei de sine prin prezentarea lor ca modele de conduită
în sânul familiei şi în comunitate;
c. Activităţile din proiectul ,, Educație_Progres_Succes” ( ROSE):
Perioada: 2018 – 2022
Participanţi: cadre didactice, 120 de elevi ai şcolii şi membri ai comunității locale .
Impactul asupra:
- Şcolii:
- creşterea prestigiului şcolii prin rezultatele elevilor;
- Reducerea absenteismului și a ratei de abandon școlar;
- Creșterea ratei de participare la examenul de bacalaureat
- Dezvoltarea parteneriatelor cu școlile colege de proiect prin consultare în modul de abordare al raportărilor,
de întocmire a documentelor necesare
Personalului şcolii:
- Motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi;
- Cunoașterea mai bună a elevilor datorită timpului suplimentar petrecut cu aceștia îi va ajuta să le poată acorda
consilierea de care au nevoie, să le ofere șanse egale, să le insufle dorința de a învăța, dar și de a respecta
demnitatea umană, de a nu discrimina, de a alege liber ocupația, dar și de a fi responsabil pentru ceea ce
fac;
Elevilor:
- Îmbunătățire rezultatelor la învățătură;
- Îmbunătățire rezultatelor la examene
- Înțelegerea faptului că nu poți obține rezultate fără muncă susținută, dar respectând libertatea și egalitatea
de șanse
- Comunităţii locale:
- Implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii, contribuind la dezvoltarea durabilă;
Rezultate calitative:
- Valorizarea elevilor ca tineri, a căror activitate contează
- Stimularea și promovarea activităților economice și a antreprenoriatului
- Stimularea și promovarea activităților sociale, educației și a tineretului
d. Activităţile din cadrul Proiectelor de service learning ale Clubului GreenIMPACT MM Atraction,
Descoperă cetatea Baia Mare-aplicația QUESTO EDUlab Colegiul Tehnic ,,C.D.Nenițescu”, Baia
Mare și finanțat de Fundația pentru tineri și comunitate Noi Orizonturi
Perioada: septembrie 2020 – august 2021
Participanţi: cadre didactice, elevi, locuitori din Baia Mare, care valorizează : muzica tradițională, povești,
legende, obiceiuri ale locului Șezători, Povești, Legende ale originii locurilor, dealurilor, port popular, produse locale,
călăuze turistice. S-a creat aplicația QUESTO.
Prin aceste evenimente se promovează interculturalitatea, voluntariatul, păstrarea și dezvoltarea patrimoniului cultural
european, toleranţa, dezvoltarea personală.
Impact asupra:
Şcolii:
- creşterea prestigiului şcolii
- realizarea unor parteneriate cu alte şcoli interesate de problemele actuale de protecţie a mediului
Personalului şcolii:
- respectul faţă de om, natură, implicit respectul demnităţii şi libertăţii
- motivaţia pentru participare în proiecte şi activităţi;
Elevilor:
- creşterea interesului elevilor şi a implicării acestora în activităţi cu caracter ecologic
- stimularea interesului pentru activităţile de voluntariat, cu respectarea libertăţii de informare şi exprimare;
Comunităţii locale:
- implicarea elevilor ca cetăţeni europeni activi în viaţa comunităţii;
formarea spiritului civic
2. Consultaţiile pentru examenele finale şi pentru elevii capabili de performanţă
- Participanţi: profesorii şi elevii
- Impact: conştientizarea necesităţii abordării unui mod corect de a învăţa
3. Pagina web a şcolii, comunicare prin e-mail, pagina de Facebook a şcolii. S-a actualizat pagina web.
Obiectiv: facilitarea comunicării prin e-mail şi popularizarea şcolii.
-
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4. Parteneriate: Centrul Europe Direct Direct CDIMM, CJRAE, Serviciul Public de Ambient Urban al Administraţiei
Publice Baia Mare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Gheorghe Pop de Băseşti”, Serviciul Public de
Asistenţă Socială Serviciul Incluziune Socială, Asociaţia pentru Dezvoltare prin Educaţie, Informare şi Susţinere,
operatori economici: S.C. VITAL S.A.; S.C. ELECTRO SISTEM S.R.L.; S.C. FAIMAR SRL; Ocolul Silvic RA Baia
Mare; Sistemul de Gospodărire a Apelor Maramureş, Spitalul Judeţean de urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia
Mare etc
Obiective:
- pregătirea practică a elevilor în condiţii ce sporesc egalitatea de şanse
- desfăşurarea în comun de proiecte, programe, activităţi ecologice şi acţiuni care promovează valorile
morale, tradiţionale, europene
- amenajarea zonei verzi a şcolii prin sponsorizare cu puieţi şi plante
- dobândirea de către elevi a competenţelor profesionale şi antreprenoriale
Prioritatea 7: CREŞTEREA ABILITĂŢILOR GENERALE
Obiectiv : Dezvoltarea competenţelor de comunicare, (inclusiv intr-o limbă străină), dezvoltarea gândirii critice,
abilităţi antreprenoriale şi manageriale, dezvoltarea spiritului de echipă, a abilităţilor de management a timpului şi de
management de proiect, conduita civică.
ŢINTA STRATEGICĂ 7 – Dezvoltarea competenţelor şi deprinderilor elevilor, care conduc la creşterea
abilităţilor generale
Opţiunea strategică 1 – Identificarea şi utilizarea de mijloace prin care competenţele şi deprinderile elevilor
pot fi dezvoltate în scopul unei bune inserţii pe piaţa muncii
Rezultate măsurabile:
- Număr de cadre didactice participante la cursuri de formare specifice obiectivului
- Rata de absorbţie a elevilor şcolii care intră pe piaţa muncii în primul an de la absolvire
- Număr de absolvenţi ai şcolii care îşi pierd locul de muncă şi intră în evidenţele AJOFM înainte de a acumula
minim un an de experienţă pe post
Acţiuni pentru atingerea obiectivului :
Utilizarea metodelor de predare moderne şi atractive, centrate pe dezvoltarea abilităţilor elevului cu respectarea
egalităţii şanselor, demnităţii umane şi a libertăţii
Organizarea unor activităţi vizând dezvoltarea de abilităţi generale în CDI, pe terenurile de sport, în spaţiile şcolii sau
ale partenerilor sociali, inclusiv ale partenerilor : universităţi sau şcoli din Uniunea Europeană, asociaţii
profesionale europene, ONG–uri cu scop educaţional/de formare profesională care activează la nivel european
sau care promovează valorile europene prin acţiunile lor.
Indicatori de performanţă :
- rata de absorbţie a elevilor şcolii care intră pe piaţa muncii în primul an de la absolvire
- număr de abolvenţi ai şcolii care au un loc de muncă şi după un an de experienţă
- număr de mese rotunde, proiecte derulate, dezbateri, activităţi sportive, acţiuni de voluntariat etc
S-au realizat multe activități extrașcolare, unele din cele prevăzute în planul manageriale, altele apărute pe parcurs,
unele fizic, altele online.

Analiza SWOT
SWOT

FACTORI
INTERNI

FACTORI POZITIVI
Puncte tari cheie

Echipa managerială asigură o conducere şi un
management caracterizate prin eficacitate în ceea ce
priveşte calitatea educaţiei

Şcoala oferă condiţii egale de acces la programele de
învăţare, un mediu sigur şi sănătos şi sprijină toţi
elevii

Elaborarea PAS într-un cadru de parteneriat

Dotare foarte bună în domeniile chimie industrială şi
protecţia mediului, a laboratoarelor de fizică,
chimie, biologie, a sălii de sport, a CDI-ului

88,57 % din cadrele didactice au gradul didactic II
sau I

Personal didactic competent, interesat de formare
continuă şi utilizarea strategiilor ICE

Existenţa cadrelor didactice autori de manuale,
formatori naţionali, autori de curricule şi subiecte
pentru exemenul de bacalaureat, membri în Corpul
Naţional de Experţi în Management Educaţional

Promovarea tuturor valorilor europene cu
precădere egalitatea, demnitatea umană şi
libertatea

Statutul de ECO –SCOALA şi Steagul verde
obţinute în septembrie 2008 şi redobândite în 2010,

FACTORI NEGATIVI
Puncte slabe cheie
 avem mulți elevi liceu zi ai căror părinţi sunt
plecaţi în străinătate la muncă
 62 (28,31%) din elevii noştri provin din
diferite zone ale judeţului, din localităţi
suficient de apropiate încât să poată face
naveta; în internat şi în chirie stau 46 elevi,
adică 21%
 63 % elevi de la zi aparţin grupurilor
dezavantajate ( venituri mici, navetişti, CES,
centru de plasament sau cu părinţi decedaţi)
 35,61 % provin din familii cu venituri mici
(burse sociale şi bani de liceu)
 Număr mare de elevi corigenţi la 1 sau 2
discipline la încheierea cursurilor, în iunie –
iulie
 participare scăzută la examenul de bacalaureat
 participare scăzută la examenul de certificare
a competenţelor profesionale
 Lipsa mijloacelor necesare pentru a face
lecţiile mai atractive
 Lipsa mijloacelor, a unui spaţiu
corespunzător, a dotărilor necesare
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respectiv în 2012, 2014, 2016, 2018, iar în 2020
trofeul și placheta Ecoșcoala
Servicii oferite elevilor prin internatul şi cantina
şcolii
Parteneriate sociale funcţionale
CDL-uri adaptate la nevoile şi interesele comunităţii
locale şi a partenerilor sociali;
Buna colaborare cu CLDPS, AJOFM în stabilirea
priorităţilor privind planul de şcolarizare în
concordanţă cu strategia de dezvoltare economicosocială a judeţului;
Absolvenţii posedă abilităţi generale crescute de
operare PC, IT , limbi străine;
Existenţa paginii web a şcolii, a paginii şcolii pe
Facebook
Profesorii stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii,
cu ceilalţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi
nu în ultimul rând cu directorii;
Rezultate bune ale elevilor la olimpiadele şi
concursurile şcolare şi la examenele de certificare a
competenţelor profesionale;
Procesul de autoevaluare este sistematic, efectuat
anual împreună cu întreg personalul competent şi ia
în considerare opiniile exprimate de toţi factorii
interesaţi interni şi externi;
Domeniile de activitate selectate pentru a fi
îmbunătăţite reprezintă un răspuns adecvat la
punctele tari şi slabe ale şcolii;
Beneficii ca urmare a derulării proiectelor Educaţia
ecologică investiţie sigură pentru viitor (proiect
AFM), Building a Green Europe – BGE (proiect
COMENIUS) şi Îmbunătăţirea calităţii educaţiei
şi formării profesionale prin reţele parteneriale
(proiect POSDRU), GreenImpact, ROSE, a obţinerii
titlului de Şcoală europeană in 2013 şi 2016;
Participarea la programul educaţional de protecţie a
mediului „Patrula de reciclare”, la concursul
internaţional Viaţă pentru mediu, viaţă pentru
om, la acţiuni de plantare puieţi
Derularea proiectelor sprijinite financiar de
Consiliul Local şi
Primăria Baia Mare, prin
programul de finanţare nerambursabilă în anul 2014
2020:
CITEŞTE_CONVINGE_CREAZĂ,
Maramureşul in straie şi podoabe











desfăşurării de activităţi extracurriculare
menite să atragă elevii spre şcoală şi să-i facă
să renunţe la ideea părăsirii timpurii a şcolii
Dotare materială insuficientă din punct de
vedere calitativ a unor spaţii de învăţare
Lacunele în cunoştinţele cu care vin elevii
din şcoala general (45% din cei care vin)
Număr redus de cadre didactice implicate în
elaborare de programe, proiecte naţionale şi
internaţionale etc.
Insuficienta implicare a unor cadre didactice
în activităţile şcolii
Stabilirea unor ţinte individuale de învăţare
este mai dificilă ca urmare a insuficientei
cunoaşteri a elevilor
Modul de desfăşurare a examenelor finale nui încurajează pe profesori să experimenteze
noi perspective asupra predării şi învăţării
Uneori elevii nu sunt încurajaţi şi
responsabilizaţi suficient pentru propriul
proces de învăţare
Formularea neclară, uneori, a rezultatelor
aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor
Insuficienta antrenare a elevilor în procesul de
evaluare şi autoevaluare
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FACTORI EXTERNI

FACTORI EXTERNI












OPORTUNITĂŢI
Programele de dezvoltare economico – socială ale
municipiului Baia Mare vizează în principal trei
direcţii: ecologie, reciclarea deşeurilor, tehnologie
informatică
Proiectele cu finanţare, ca POS DRU , proiectul
ROSE, granturi etc
Activităţi în parteneriate cu universităţi şi şcoli din
Uniunea Europeană
Activităţile organizate de companii europene,
asociaţii profesionale europene, ONG–uri cu scop
educaţional/de formare profesională care activează
la nivel european etc în care şcoala noastră poate fi
partener
Posibilitatea de a aplica şi derula proiecte şi
programe Erasmus+ , eTwinning, Euroscola,
Juvenes Translatores, Europa-casa noastră,
granturi etc;
Atenția acordată încălzirii globale și angajamentele
luate la nivel mondial referitor la Protecția
mediului, scăderea emisiilor de bioxid de carbon,
diminuarea poluării și mai buna gestionare a
deşeurilor demonstrează importanţa domeniului
Protecţia Mediului.
Existenţa de programe în domeniul protecţiei
mediului, atât în derulare, cât şi în perspectivă
O bună colaborare cu Facultatea de protecţia
mediului de la Universitatea Tehnică locală;
Posibilitatea închirierii sălii de sport;
Adaptarea mai bună a curricumul-ului la nevoile
pieţei forţei de muncă printr-o reţea de parteneriate



















PERICOLE
Creşterea riscului de abandon şcolar
Creşterea vulnerabilităţii faţă de potenţiale influenţe
negative
Reducerea dorinţei de finalizare a cursurilor, de
participare la examenele finale
Scăderea numărului de elevi care continuă studiile
Refuzul de a participa la activităţile şcolare şi
extraşcolare
Provenienţa elevilor şcolii din mediu social modest
Modificările rapide în sistemul educaţional
Implicarea redusă a părinţilor în sprijinirea şcolii
Existenţa unor prejudecăţi, chiar la cadrele
didactice care vin să activeze aici, referitoare la o
poziţionare inconvenabilă a şcolii
Reducerea populaţiei şcolare
Transferul unor elevi la alte unităţi şcolare după
începerea anului şcolar, pe motiv de mai mare
înţelegere a lor şi lejeritate a procesului instructiv educativ
Majoritatea contractelor de parteneriat încheiate cu
operatori economici la care se desfăşoară instruirea
practică nu prevăd clauze care să oblige partenerul
social să ajute în vreun fel şcoala
Majoritatea angajatorilor nu au programe de
dezvoltare a firmei, deci nu se pot elabora studii /
prognoze realiste la nivel de sector / domeniu.
Aprobarea depăşirii numărului de elevi peste
maxim pe clasă la liceele din central oraşului
Lipsa mijloacelor necesare unor lecții de calitate în
contextual de pandemie în care ne aflăm și al
posibilităților material reduse a multor elevi

CONCLUZII
Calificările oferite de şcoala noastră vin în întâmpinarea a ceea ce s-a dorit prin rezolvarea
problemelor menţionate în Strategia de dezvoltare durabilă - Baia Mare 2020 (sursa www.baiamare.ro/ ), iar
educația oferită de școală are în vedere atât obiectivele din Strategia integrată de dezvoltare a
Municipiului Baia Mare, cât și cele din Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, în special: Educaţie de
calitate, Inegalităţi reduse, Consum şi producţie responsabile, Viaţa terestră și Parteneriate pentru realizarea
obiectivelor (în măsura în care prin educație și comportament putem promova aceste obiective) .
În cap II.3. Obiectivele strategiei integrate de dezvoltare a Municipiului Baia Mare (sursa
www.baiamare.ro/ ), apar :
II.3.1. Obiectivele principale- care sunt correlate cu obiectivele și direcțiile de acțiune ale
documentelor europene prezentate, asigurând astfel un consens în dezvoltare. Principalele trei obiective
propuse sunt:
• Economie performantă bazată pe inovație și turism prin care sunt realizate noi locuri de muncă
• Calitate ridicată a mediului, poluare conform standardele UE
• Mediu social coeziv, incluziv, nediscriminatoriu, integrator
Dintre obiectivele de la subcapitolul II.3.2. Obiective sectoriale ale strategiei importante
pentru școala noastră sunt:
O5 – Mediu.
in special pentru școala noastră deoarece profilul majoritar al școlii noastre este
Resurse naturale și protecția mediului.
Comparând datele statistice din ultimii 2 ani şcolari şi luând în calcul şi Strategia de dezvoltare durabilă Baia Mare 2020 se observă următoarele:
în ceea ce priveşte rezultatele la învăţătură şi purtare se observă că procentul de promovabilitate a scăzut, dar
nesemnificativ, iar numarul absenţelor a scăzut în acest an şcolar faţă de anul anterior, ceea ce demonstrează
interesul profesorilor, dar nu neapărat şi al elevilor.
în ceea ce priveşte inserţia socio-profesională, raportat la numărul absolvenţilor, continuă studiile sau s-au
angajat în procente apropiate ca ordin de mărime în anii 2 și 3 din ultimul ciclu de învățământ, dar scazut
aproape la jumătate fața de primul an din ultimii 4 ani școlari. Cei care s-au angajat sunt în procente apropiate
de 40 % în primii 2 ani, apoi a scăzut, numărul şomerilor a fost 0 în primul an, apoi a crescut, iar în ultimii 2
ani a scăzut din nou. În 2021 continuă studiile sau s-au angajat mai puțini absolvenți ca în anul trecut,
numărul şomerilor a crescut puțin, ceea ce conduce la concluzia că absolvenţii noştri, datorită competenţelor
dobândite în liceu pot să-şi continue studiile sau să - şi găsească un loc de muncă, chiar dacă nu întotdeauna
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în domeniul în care s-au pregătit, dar se constată că unor absolvenți le convine această situație, având în
vedere cât de repede solicită adeverințe de la școală, după absolvire, în acest sens; Sunt și alte situații, adică
absolvenți despre care nu avem date sau care sunt plecați în străinătate.
în ceea ce priveşte rezultatele la învăţătură şi purtare se observă că procentul de promovabilitate este peste
98%, în ultimii 3 ani școlari, iar numarul absenţelor a scăzut în fiecare an, ceea ce demonstrează interesul
profesorilor, dar nu neapărat şi al elevilor. Se observă o scădere a numărului de medii generale peste 7 în
ultimul an școlar față de anteriorul și o creștere a mediilor peste 8 în acest an şcolar faţă de anul şcolar trecut,
deşi numărul elevilor la zi este mai mic.
în ceea ce priveşte examenul de Bacalaureat se observă rezultate cu fluctuații de la an la an, uneori scăderi,
uneori creşteri mici, iar din păcate în 2020 și 2021 promovabilitatea la examenul de bacalaurea lasă de dorit.
Există interes din partea profesorilor, precum și a unor elevi, după cum din partea unor elevi nici măcar
dorința de a participa la examen nu există. Profesorii fac eforturi suplimentare pentru a-i ajuta pe elevi, se
organizează consultații pentru disciplinele de examen sau pentru a ajuta elevii cu rămâneri în urmă, inclusive
prin proiecte cum este ROSE (există dovezi în acest sens în dosarele ariilor curriculare sau în portofoliile
cadrelor didactice).
La examenul de certificare a calificării profesionale sunt rezultate bune și asemănătoare în ultimii 4 ani
școlari, însă ne confruntăm din partea elevilor cu o tendință de participare la acest examen, dar cu mai mic
interes de pregătire în acest scop.
Trebuie ţinut cont de următoarele aspecte:
- a fost suspendată Şcoala de Arte şi meserii, tocmai pe când elevii intraseră pe un făgaş normal, adică cel ce
simţea că nu e capabil, nu mergea la liceu;
- s-a introdus finanţarea pe cap de elev ceea ce a dus la scăderea calităţii educaţiei, nu din lipsa preocupării
cadrelor didactice, ci din atitudinea unor elevi şi părinţi, care socotesc că se poate oricum.
Noi, cadrele didactice, ne confruntăm cu carenţe uriaşe ale unor elevi, care vin după 8 ani de şcoală generală
fără să ştie să citească cursiv şi fără să ştie să facă calcule simple.
Aceste aspecte cumulate cu scăderea populaţiei şcolare ridică serioase probleme în realizarea planului de
şcolarizare și mai ales în aprobarea de către ISJMM a numărului de clase solicitat de către școală. Oferta de
calificări este mare şi cu toate că avem dotări foarte bune şi cadre didactice calificate, se pare că elevii şi părinţii
preferă să fie la o şcoală cât mai de „centru”, deşi la stadiul actual al economiei nu se poate face o prognoză reală.
Nici un studiu de piaţă nu ne poate asigura că peste patru ani va fi nevoie de x, să zicem, electricieni sau y
economişti.
Încercăm să ne aliniem la tendinţele şi direcţiile de dezvoltare ale oraşului, la preocupările majore pentru
mediu şi gestionarea deşeurilor, căutăm să aplicăm metode şi strategii atractive la clasă şi să ne facem o bună
popularizare, dar suntem conştienţi că fără un suport financiar solid nu se va putea face o educaţie de calitatea
aşteptată şi dorită atât de societate, cât şi de noi.
Cu toate acestea există şi motive de mândrie pentru şcoala noastră, motive care ne dau speranţe pentru viitor,
pentru că deşi avem mulţi elevi care provin dintr-un mediu social defavorizat şi se confruntă de mici cu probleme
grele şi serioase de viaţă, sunt între ei aceia, care prin eforturi susţinute, talent şi voinţă reuşesc să aibă rezultate
deosebite la învăţătură, la concursuri, în proiecte, la olimpiade..... Dovada sunt absolvenţii noştri ajunşi ingineri,
medici, manageri etc în diverse oraşe ale lumii.

Echipa de elaborare a raportului:
prof. Dipșe Andrei Claudiu – director - coordonare
ing Bud Maria, fost director adjunct – prelucrare materiale şi tehnoredactare
prof. Balogh Erika – prelucrare date statistice şi întocmire grafice
prof. Buhai Ramona, fost consilier educativ – elaborare raport activități extrașcolare
prof. Magyarosi Laszlo, coordonator proiecte și programe educative - colectare date referitor la proiecte şi
formare
administrator financiar Chiuzbăian Eniko – date financiare
administrator rețea Agoston Melinda - date statistice
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prof. Dipșe Andrei Claudiu

Coordonator proiecte și programe educative,
prof. Magyarosi Laszlo
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