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ARGUMENT
Calitatea de membru al Uniunii Europene a României face din ţara noastră un partener în
domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european, determinând depunerea tuturor
eforturilor posibile pentru diminuarea decalajului existent între noi şi celelalte state membre.
Asigurarea calităţii în educaţie printr-un demers dinamic presupune implicare şi responsabilizare, pe
de o parte, precum şi gândire strategică şi control, pe de altă parte, transpuse în practică prin
descentralizare.
Pentru îmbunătăţirea calităţii actului educaţional se vor dezvolta strategii specifice de
evaluare, de simulare a participării, de monitorizare a absenteismului şi a absolvirii, precum şi de
pregășire a experţilor în evaluare şi în acreditare prin sprijinirea furnizorilor de servicii educaţionale
şi de formare profesională iniţială pentru implementarea noilor instrumente şi alinierea acestora la
noile standarde şi formarea adecvată a personalului din grupurile ţintă . Oferta educaţională va
include actualizarea curriculum-ului, introducerea noilor tehnici de predare centrate pe cerinţele şi
pe sșilurile individuale de învăţare ale elevului, promovarea inovaţiei în predare şi în învăţare, precum
şi furnizarea competenţelor şi abilităţilor necesare pentru ocupaţiile noi.
Învăţământul poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul
obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de șinalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă
pentru a face, învaţă pentru a și, învaţă pentru a trăi în comunitate.
Planul de acțiune al școlii (PAS) reprezintă un document de planificare strategică a ofertei
de formare profesională din învăţământ tehnic şi profesional care poate și utilizat pentru identificarea
nevoilor de formare profesională şi de alţi furnizori decât unităţile de învăţământ.
Documentele strategice care stau la baza acestui proiect sunt:
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Strategiile elaborate la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării
Șșiințișice (MENCS).
Planul regional de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic (PRAI).
Planul local de acţiune pentru învăţământul profesional şi tehnic la nivelul judeţului
Bistrița-Năsăud ( PLAI).
PAS - ul, la nivelul Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Beclean, reprezintă varianta
revizuită a planului dezvoltat în anul anterior, urmărind prin aceasta actualizarea datelor şi a
documentelor strategice precum şi extinderea ariei de cuprindere prin extinderea problematicii
învăţământului profesional şi tehnic şi abordarea cuprinzătoare a formării profesionale continue.
Reactualizarea vizează în principal includerea rezultatelor studiilor de pe piaţa muncii dar şi
abordarea întregii problematici a planificării ofertei educaţionale în contextul unor noi realităţi, cu o
puternică dinamică, generate de noul statut al României ca stat membru al UE.
Există preocupări privind realizarea unei gestiuni previzionale a resurselor umane, în
orizontul de timp 2023, care au ca obiectiv dezvoltarea unui sistem coerent de formare profesională
de la învăţământul profesional şi tehnic din şcoli la învăţământul universitar, capabil să răspundă
nevoilor de dezvoltare socială şi economică la nivel regional, judeţean şi local.
Procesul de integrare şi globalizare conduce la crearea unui mediu economic, social şi cultural
în care TVET (Technical and Vocașional Educasion Traning) are un rol major prin modul în care
răspunde provocărilor societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere şi formare. Pentru a putea juca
acest rol major, sistemul TVET românesc (instruire pentru educaţia vocaţională şi tehnică) trebuie
să parcurgă un proces de modernizare şi de actualizare continuă.
Evaluarea procesului de învăţământ reprezintă o acţiune subordonată activității de
instruire/educaţie, organizată la nivel de sistem, necesară pentru verificarea gradului de îndeplinire
a obiectivelor propuse, verificare realizabilă la diferite intervale de timp, cu funcţia centrală de
reglare-autoreglare.
Față de Planul de Acțiune al Școlii 2017-2020, prezentul plan cuprinde următoarele elemente
de noutate:
• folosește cu precădere date provenind de la Direcția Județeană de Statistică;
• folosește un set de indicatori care permite compararea cu PAS elaborate de către alte uniăți
școlare din localitate;
• include și analiza mediului extern ceea ce presupune o diagnoză a mediului demografic şi
economic, a pieţei muncii şi a ofertei şcolilor IPT.
Aceste documente de planificare a ofertei de școlarizare vor sta la baza elaborării:
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• propunerilor de plan de școlarizare pentru anul școlar 2020 - 2021 și pentru următorii ani
școlari;
• susținerea măsurilor privind optimizarea procesului de învățământ;
• consilierea și orientarea elevilor prin grija profesorilor;
• susținerea cererilor de finanțare a unor proiecte în folosul elevilor unitâții școlare.
În baza nevoilor identificate, cât și a elementelor surprinse de analiza SWOT, au fost propuse
următoarele direcții strategice pentru perioada 2020-2024:
1. Adaptarea planului de școlarizare și a ofertei de formare profesională inițială la cerințele
pieței muncii și în concordanță cu opțiunilor elevilor.
2. Creșterea ponderii populației cu pregătire/calificare din mediul rural.
3. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și dezvoltarea unui învățământ incluziv prin: o
creșterea gradului de includere a elevilor cu cerințe educaționale speciale în învățământul tehnic o
asigurarea de șanse egale în educație o sprijinirea grupurilor defavorizate
4. Dezvoltarea activității de consiliere și orientare profesională bazată pe un mecanism local
de date prelucrate și diseminate necesare orientării profesionale.
5. Dezvoltarea activității de mentorat în vederea creșterii ratei de absolvire și de tranziție la
nivel local.
6. Adaptarea și consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurențial
pentru a fi competitivi în spațiul european.
Au fost realizate consultări pe marginea documentului atât în cadrul Comitetelor Locale
pentru Dezvoltarea Parteneriatelor Sociale, cât și cu factorii de decizie (ISJBN, Primăria Oraș
Beclean).
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Partea I. CADRUL GENERAL
1.1. Date de identificare ale școlii
Denumirea unităţii: Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean
Tipul unităţii: Unitate de învăţământ preuniversitar de stat
Adresa unităţii: Beclean, Obor, nr. 83, Cod poştal: 425100, județul BistrițaNăsăud;
Telefon-fax: 0263 343749
E-mail: henri_coanda_beclean@yahoo.com
Website: www.lthc.ro
Niveluri de învăţământ: profesional, liceal, postliceal
Forma de învăţământ: Învățământ zi
Limba de predare: română

1.2. Context legislativ
➢ LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu completările și modificările
ulterioare
➢ ORDINUL nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

1.3 Prezentarea școlii
A. LOCALIZARE
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Beclean este una dintre unitățile cu profil tehnologic
ale județului Bistrița-Năsăud, amplasat în partea de S – SV a orașului Beclean, pe strada Obor, nr.83,
care își recrutează elevii dintr-o zonă cu o suprafaţă de aproximașiv 80 de kilometri pătraţi, care se
întinde de la Dej la Năsăud - Ilva Mică pe direcţia V-NE şi de la Tîrlișua –la Chiochiș, respectiv de la
Runcu Salvei la Șieu Odorhei pe direcţia NV-S.

B. ISTORIC
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” din Beclean poartă numele celebrului academician și
inginer român, Henri Marie Coandă (n.7 iunie 1886 - d.25 noiembrie 1972), fizician, inventator (250
învenții), pionier al aviației, considerat părintele avionului cu reacție și descoperitor al efectului care îi
poartă numele : „efectul Coandă”.
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Această unitate de învățământ a luat fiinţă în anul 2001 sub denumirea de Grupul Şcolar „Henri
Coandă”, conform hotărârii MEN nr. 24187/ 05.2001 prin extinderea sferei de cuprindere a fostei
„Școala profesională Beclean”, care la rândul ei a fost înființată conform deciziei ISJ nr.45/09.05.1996
odată cu începerea anului școlar anul 1996-1997. A funcţionat, ca şi vechea şcoală profesională în
spaţiul care i-a revenit prin protocolul de scindare în anul 1996 a vechiului Grup Şcolar Industrial
Belean în două unităţi şcolare aflate în aceiaşi curte: Liceu Teoretic”Petru Rareş” Beclean şi Şcoala
profesională Beclean.
De la 01.09.2012, potrivit Ordinului MENS nr.6564 / 2011, unitatea își schimbă denumirea din
Grup Şcolar „Henri Coandă” în Liceul Tehnologic „Henri Coandă”.
Personalitatea școlii s-a conturat în scurt timp de la înșiințare, remarcându-se prin deschiderea
față de nou, de dorința racordării la standardele naționale, europene și a reconsiderării statutului școlii
în viața socială.
In anul școlar 2014-2015 s-au demarat lucrările de reabilitare din cadrul proiectului „Campus

școlar”, liceul funcționând în 2 schimburi după sărbătorile de iarnă, iar din luna mai și-a mutat locația
la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, funcționând în schimbul al doilea.
În anul școlar 2015-2016 am avut locația tot la Liceul Tehnologic Agricol Beclean, dar am

funcționat doar într-un singur schimb.La finele anului școlar 2015-2016 au fost terminate lucrările de
reabilitare iar cu data de 1 septembrie 2016 ne-am întors în vechea locație. În urma terminării lucrărilor
de reabilitare, liceul dispune de două corpuri de clădire – central și ateliere – conform hotărârii
Consiliului local Beclean.

1.4. Viziunea, misiunea, slogan, siglă și valori
În viziunea noastră școala este a elevului și trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare
personală și profesională ale acestuia. Ne propunem o educație de calitate pentru formarea
unei gnerații competitive pe piața forței de muncă din zona Beclean și pe piața europeană.

Misiunea școlii noastre este să creeze un climat educațional profesioal, bazat pe
respectul față de sine și față de ceilalți, context în care elevii să vină cu plăcere la școală, să
învețe fără fort epuizant, să se dezvolte ca personalități libere, cu competențe de comunicare
și decizionale în viața de zi cu zi.

Alege o carieră de succes!
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Respectul față de activitatea din școală, sprijin pentru cadrele didactice.
Promovarea muncii în echipă, a integrității și loialității față de organizație.
Cultivarea spiritului pro-activ.
Flexibilitate la schimbare, susținere pentru managementul transformațional.
Obiectivitate și responsabilitate față de instituție.
Dezvoltarea unei culturi a autoevaluării.

1.5. Profilul actual al școlii
În anul școlar 2021-2022 Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean cuprinde clase
de învățământ liceal tehnologic, învățământ profesional și dual și învățământ postliceal.
Învăţământul liceal, prin filiera tehnologică, forma de învăţământ zi oferă
următoarele specializări:
•

profil SERVICII, domeniul economic oferă calificarea profesională tehnician în
activități economice, limba română.

Învăţământul profesional prin filiera tehnologică, forma de învăţământ zi
oferă următoarele specializări: :
•

profil TEHNIC, domeniul MECANICĂ oferă calificarea profesională operatori
la mașină cu comandă numerică- invățământ dual și profesional în limba
română,
•

profil TEHNIC, domeniul CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI

PUBLICE oferă calificarea profesională instalator, instalaţii tehnico sanitare şi
gaze, cu predare în limba română,
•

profil TEHNIC, domeniul INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE, oferă
calificarea profesională confecționer produse textile, în limba română,
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•

profil ECONOMIC, domeniul COMERȚ oferă calificarea comerciantvânzător în limba română.

Învățământul postliceal prin filiera tehnologică, forma de învățământ zi oferă
următoarea specializare
•

profil TEHNIC, domeniul CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI
PUBLICE oferă specializarea profesională urbanism și amenajare teritorială,
cu predare în limba română.

Începând cu data de 1 septembrie 2016 activitatea se desfășoară în Campusu școlar reabilitat,
unde deține 2 corpuri de clădiri,
-

corpul principal ( corp B), cu 18 săli de clasă, 7 cabinete și laboratoare de
specialitate, bibliotecă, arhivă, birouri personal administrașiv;

-

corpul atelierelor, cu 6 ateliere de specialitate.

Marea parte a mobilierului școlar, a utilajelor din ateliere necesită înlocuirea cu altele la
nivelul anilor noştri.
Elevii pot beneficia de internatul și cantina aflate în folosinţa Colegiului Național „Petru Rareș”
cu care ne aflăm în aceeași curte.
Elevii provin în general din familii cu stare materială mai slabă , famili numeroase (cu mulţi
copii în şcoli), şomeri, uneori chiar familii dezorganizate,cu părinţi plecaţi la lucru în străinătate, orfani
de la Centrul de Plament Beclean.
Educația este văzută, în general, de către părinţi ca un mijloc de promovare socială.
Sondajele în rîndul acestora, precum şi consultările cu agenţii economici şi administraţia locală
ne ajută să propunem planuri de şcolarizare viabile.
Un lucru îmbucurător este că avem cadre didactice calificate, dar nu îndeajuns de stabile datorită
sistemului de mişcare a personalului didactic din învăţământ.
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” urmăreşte ca fiecare elev să devină util comunităţii, potrivit
aptitudinilor şi în raport cu calificarea obţinută prin studii. De asemenea ne propunem ca un număr tot
mai mare de absolvenţi ai noştri să aibă acces în învăţământul superior.
Vom îndruma tot mai mulţi absolvenţi ai şcolii profesionale cu calități intelectuale mai
dezvoltate să - şi continue studiile liceale în cadrul şcolii noastre.
Vizăm o bază materială care să asigure atingerea standardelor naţionale şi acest lucru, sperăm
noi că se va întâmpla odată cu înscrierea în programe de dotare a școlii cu mobilier școlar și material
didactic pentru cabinete, laboratoare, atelierele școală .
Profesorii, inginerii şi maiştrii instructori vor beneficia de programe de formare continuă pentru
a putea oferi elevilor cunoștințe la nivelul cerinţelor actuale.
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1.5.1 INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV
În anul şcolar 2020-2021 se prezintă următoarea situaţie Statistică pe clase :

NR.
Număr
CRT. CLASA elevi

1.

XI - E

26

XII – E

20

2.

TOTAL
LICEU

NR.
CRT.

CLASA

Număr
elevi

IX C

17

2

IX E

24

IX D

16

IX M

22

5

X–E

27

6

X–M

23

7

X–D

23

8

XI – M

24

4

Tehnician în
activităţi
economice
Tehnician în
activităţi
economice

Domeniul de
pregătire
profesională
generală

Domeniul
de pregătire
de bază

PROFILUL

Comerț

Economic

SERVICII

Comerț

Economic

SERVICII

46

1

3

Calificare
profesională

Calificare
profesională
Instalator, instalaţii
tehnico sanitare şi
gaze
Comerciantvânzător
Confecționer
produse textile
Operator la mașină
cu comandă
numerică
Comerciantvânzător
Operator la mașină
cu comandă
numerică
Confecționer
produse textile
Operator la mașină
cu comandă
numerică

Domeniul de
pregătire
profesională
generală

Domeniul
de pregătire
de bază

Instalații pentru
construcții

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice

Tehnic

Comerț

Comerț

Servicii

Industrie textilă şi
pielărie

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnic

Mecanică

Mcanică

Tehnic

Comerț

Comerț

Servicii

Mecanică

Mecanică

Tehnic

Industrie textilă şi
pielărie

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnic

Mecanică

Mecanică

Tehnic

PROFILUL

11

XI – D

9

TOTAL Î.P.
PROFESIONALA

NR.
CRT.

CLASA

1

Confecționer
produse textile

15

Industrie textilă şi
pielărie

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnic

Domeniul de
pregătire
profesională
generală
Instalații pentru
construcții

Domeniul
de pregătire
de bază

PROFILUL

191

Număr
elevi

ANUL I

28

ANUL II

24

TOTAL SC.
PROFESIONALA

52

Calificare
profesională

Tehnician urbanism
Construcţii,
și amenajare
instalaţii şi lucrări
teritorială
publice
Tehnician urbanism
Instalații pentru
Construcţii,
și amenajare
construcții
instalaţii şi lucrări
teritorială
publice
TOTAL ȘCOALĂ : 289 elevi

TEHNIC

În anul şcolar 2021-2022 avem următoarea situaţie Statistică pe clase :

NR.
Număr
CRT. CLASA elevi

1.

IX - E

15

XII – E

27

2.

TOTAL
LICEU

NR.
CRT.

CLASA

Calificare
profesională
Tehnician în
activităţi
economice
Tehnician în
activităţi
economice

Domeniul de
pregătire
profesională
generală

Domeniul
de pregătire
de bază

PROFILUL

Comerț

Economic

SERVICII

Comerț

Economic

SERVICII

42

Număr
elevi

Calificare
profesională

Domeniul de
pregătire

Domeniul
de pregătire
de bază

PROFILUL
12

profesională
generală
1
3

XC
IX D

17
16

IX MD

22

5

X–E

27

6

X–M

23

7

X–D

23

8

XI – M

24

9

XI – D

15

4

TOTAL Î.P.
PROFESIONALA

Instalator, instalaţii
tehnico sanitare şi
gaze
Confecționer
produse textile
Operator la mașină
cu comandă
numerică
Comerciantvânzător
Operator la mașină
cu comandă
numerică
Confecționer
produse textile
Operator la mașină
cu comandă
numerică
Confecționer
produse textile

Industrie textilă şi
pielărie

Construcţii,
instalaţii şi lucrări
publice
Industrie textilă şi
pielărie

Mecanică

Mcanică

Tehnic

Comerț

Comerț

Servicii

Mecanică

Mecanică

Tehnic

Industrie textilă şi
pielărie

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnic

Mecanică

Mecanică

Tehnic

Industrie textilă şi
pielărie

Industrie textilă şi
pielărie

Tehnic

Domeniul de
pregătire
profesională
generală
Instalații pentru
construcții

Domeniul
de pregătire
de bază

PROFILUL

Instalații pentru
construcții

Tehnic

Tehnic

191

NR.
CRT.

CLASA

Număr
elevi

1

ANUL I

28

ANUL II

24

TOTAL SC.
PROFESIONALA

52

Calificare
profesională

Tehnician urbanism
Construcţii,
și amenajare
instalaţii şi lucrări
teritorială
publice
Tehnician urbanism
Instalații pentru
Construcţii,
și amenajare
construcții
instalaţii şi lucrări
teritorială
publice
TOTAL ȘCOALĂ : 289 elevi

TEHNIC
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Partea II. ANALIZA NEVOILOR
2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
2.1.1. Analiza profilului economic a judeţului Bistriţa-Năsăud
Studiile de specialitate şi statisticile referitoare la evoluţiile economice ale judeţului B-N relevă
următoarele situaţii prezente, cu impact major în perspectivă asupra orientării şi stabilirii ofertei
educaţionale a Liceului Tehnologic ,,Henri Coandă” Beclean:
Producţia industrială este concentrată în municipiul Bistriţa şi oraşele Beclean, Năsăud,
Sângeorz, ceea ce determină o cerere mai mare de forţă de muncă în aceste zone.
● Evoluţii economice viitoare Sectorul privat bistriţean dezvoltă activităţi economice în
domeniile: industria electrotehnica (cabluri electrice, acumulatori), prelucrarea lemnului, industria
alimentara si a bauturilor, industria constructiilor metalice si a produselor din metal.
Din analiza economică rezultă că oferta de şcolarizare a Liceului Tehnologic ,,Henri Coandă”
Beclean este orientată spre domeniile în care judeţul Bistriţa-Năsăud are tradiţie, este competitiva pe
plan intern şi extern, fiind importanta şi pentru formarea de resurse umane în domeniul serviciilor şi a
specialiştilor în informatică şi telecomunicaţii.
Aşezarea geografică a judeţului, relieful şi condiţiile economico-sociale oferă o serie de
oportunităţi de afaceri.
În judeţul Bistriţa - Năsăud există înregistrate societăţi cu capital străin: german, italian,
austriac, american, spaniol şi francez .
În ceea ce priveşte turismul, există un mare potenţial, dar uneori nevalorificat corespunzător.
Există, de asemenea, posibilităţi de dezvoltare a industriei mici şi de artizanat - prelucrarea lânii, olărit,
mic mobilier şi obiecte de artizanat din lemn, prelucrarea pieilor, conserve din legume şi fructe după
reţete tradiţionale.
Analizând indicatorii economici, şcoala va intensifica actiunea de implementare a
parteneriatelor şcoala-comunitate-agenţi economici-parteneri sociali, în vederea stabilirii ofertei
educaţionale şi adaptarea acesteia la contextul socio-economic local.
2.1.2 Analiza pieţei muncii
În condiţiile unor modificări structurale în economia locală, a retehnologizării, modernizării şi
diversificării capacităţilor de producţie, nevoia de personal calificat în meserii noi pe piaţa muncii este
o realitate, o dată cu apariţia de mari investiţii străine.
De aceea oferta de formare profesională a şcolii noastre se realizează pe baza cererii pieţei forţei
de muncă, domeniile solicitate în ordine descrescătoare fiind:comerț, mecanica, instalații, textile .
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2.1.3 Date demografice
Judeţul Bistriţa – Năsăud are o populaţie de 316014 locuitori, concentrată în proporţie de
62,37% în mediul rural şi 37,63% în mediul urban, fiind cel mai ruralizat judeţ din regiunea NV. Tinerii
sub 19 ani reprezintă un total de 71781 locuitori, adica 22,71%.
În prezent orașul Beclean are o populație de de circa 12.360 de persoane din care 6004 de sex masculin
și 6356 sex feminin .Vârsta medie estimată a populației era de 38,3 ani.După naționalitate 83,9 %
sunt români, 15,6 % maghiari şi 0,5 % alte naţionalităţi.
În funcţie de religia declarată, 71,3 % sunt ortodocşi; 13,9 % reformaţi; 6,8 % penticostali, 0,3 %
greco-catolici; 1,3 % baptişti; 1,6 % romano catolici, 1,4 % adventişti; 0,8 % alte confesiuni.
Oraşul Beclean şi satele aparţinătoare însumează peste 3275 gospodării ale populaţiei, cu o
suprafaţă totală de 5957 ha, din care 3659 ha suprafaţă agricolă (1792 ha arabil, 784 ha păşune, 1037
ha fâneţe, 44 ha livezi şi 2 ha vii.
Datele statistice relevă următoarele aspecte:
● Dinamica populaţiei şcolare indica o scădere la nivel primar, gimnazial şi profesional.
● La nivel liceal se constata o scădere.
● La nivelul judeţului populaţia şcolară are o tendinţă de scădere pe termen lung, datorată
reducerii natalităţii, migrării accentuate şi a problemelor de natură socială.
● Învăţământul postliceal de stat a cunoscut o modificare pozitivă prin cursuri bugetate şi
calificări profesionale solicitate pe piaţa muncii (servicii, resurse si sanitar)
● Învăţământul postliceal privat a fost solicita pentru calificarea in domeniul sanitar.
2.1.4 Cererea de competențe
În urma interviurilor și discuțiilorlor ce au avut loc la în ultima perioadă cu AJOFM Bistriţa şi
IMM-uri, rezultă următoarele:
- angajatorii preferă persoane care au un nivel superior al competenţelor tehnice şi a abilităţilor
cheie;
- sunt solicitaţi tinerii adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, au abilitatea de a folosi
utilaje performante, calculatorul şi sunt cunoscători ai unei limbi străine.
Majoritatea anunţurilor care au apărut în mass-media cu privire la angajare, indiferent de
domeniu, scot în evidenţă cererea de experienţă profesională.
Analiza cererii de competenţe relevă necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea
unei pregătiri de bază largi, competenţe tehnice, generale, solide, realizarea de parteneriate şcoală agent
economic, realizarea de CDL conform cerinţelor agenţilor economici.
Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială de profesii, va fi orientată spre:
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● Muncitori calificați in domeniul mecanic, calificarea operaori la mașini cu comandă numerică
● Lucrători operativi în servicii, comerţ şi turism
● Lucrători calificaţi in domeniul construcții, calificarea instalaţiil
● Muncitori calificați in domeniul industriei textile.
Există tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură, administraţie
publică şi apărare, precum şi în invăţământ.
2.1.5 .Parteneri actuali
Având în vedere că majoritatea absolvenţilor noştri nu urmează o formă de învăţământ superior
și doresc să-şi găsească un loc de muncă corespunzător specializării pe care au dobândit-o, elementul
de interes major pentru şcoala noastră este mediul economic.
Astfel am realizat o colaborare unităţi economice din localitate în ceea ce priveşte stabilirea
planului de şcolarizare, în special pentru învăţământul profesional, asigurarea desfăşurării instruirii
practice direct pe fluxul de producţie, întocmirea curriculumului în dezvoltare locală pentru şcoala
profesională și liceu, susţinerea materială a unor elevi cu probleme sociale deosebite şi integrarea
absolvenţilor în muncă.
Agenţii economici cu, care avem relaţii de parteneriat pentru formarea profesională sunt :

-

SC MEGATITAN SRL Beclean – Mecanică-învățământ dual
SC METREM BECLEAN SRL – Mecanică
SC MIRON CONSTRUCT.SRL Beclean – construcții, instalații și lucrari
publice
GB INSTAPLAN SRL– construcții, instalații și lucrari publice
SC CML RO SRL– construcții, instalații și lucrari publice
SC GRUPPO UNO SRL—confecții textile
SC FILECA SRL - confecții textile
SC SERENIA SRL-confecții textile
SC REWE SRL - economic
SC - economic

Alte instituții şi organizaţii :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Beclean
Inspectoratul Școlar Judeţean Bistriţa-Năsăud
Casa Corpului Didactic a Judeţului Bistriţa – Năsăud
Poliţia oraşului Beclean
Jandarmeria Beclean
Clubul elevilor din Beclean
Centrul de plasament Beclean
Patronate, sindicate, asociaţii profesionale, ONG-uri
Spitalul orăşenesc Beclean
Casa de Cultură Beclean
Biserica Ortodoxă Beclean
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▪
▪

Biserica Greco-Catolică Beclean
Biserica Reformată

2.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
2.2.1 Predarea şi învăţarea
•

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programelor şcolare în vigoare, aprobate
de MEN, folosindu-se variate tipuri de lecţie şi metode moderne de predare şi evaluare

•

Procesul de predare-învăţare are ca obiectiv principal deschiderea către societate, către
mediul social şi economic.

•

Cadrele didactice au realizat o proiectare curriculară modernă, cu accent pe latura formativă
a învăţării, având ca scop formarea unor elevi capabili să se raporteze la cultură reflexiv,
autonom, critic şi creativ .

•

Şcoala accentuează latura pragmatică a aplicării curriculumu-lui, accentul trecând de la „ce
să înveţe?” la „în ce scop?” şi „cu ce rezultate?”

•

Cadrele didactice își aleg metodele şi tehnicile de predare şi își adaptează practicile
pedagogice în funcţie de ritmul de învăţare şi de particularităţile elevilor.

•

Sunt utilizate strategiile didactice ale învăţării centrate pe elev, care transformă elevul întrun factor activ al propriei formări.

•

Metodele de studiu au în vedere valorile caracteristice unei societăţi deschise, pluraliste.

•

S-a renunţat la obsesia informaţiei exhaustive în favoarea unei instruiri formative.

•

Şcoala promovează interdisciplinăritatea.

•

În procesul de evaluare sunt utilizate instrumente moderne: investigaţia, referatul,
portofoliul, fişe de documentare, fişe de lucru individuale, fişe de evaluare, teste de
evaluare sumativă, autoevaluarea.

•

În relaţia profesor-elev accentul s-a deplasat pe rolul elevului, care participă în mod activ,
profesorul rezervându-şi sarcina de a provoca şi dirija lecţia.

•

Se efectuează lecţii la diferiţi agenţi economici în condiţii de producţie sau în parteneriat cu
agenţii economici.

•

Şcoala participă la dezvoltarea intelectuală şi integrarea socială a tinerilor contribuind pe de
o parte la formarea unei culturi comune pentru toţi elevii şi determinând pe de altă parte
trasee individuale de învăţare (CDL)

•

În conformitate cu noul curriculum, activitățile didactice se organizează pe baza relaţionării
şi corelării domeniilor de studiu, precum şi pe baza utilizării în practică în contexte variate
a competenţelor dobândite prin învăţare.
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a.)Nivelul atingerii standardelor educaţionale de către elevi.
Elevii citesc şi scriu bine în limba română, având deprinderi bune, care le înlesnesc studiul
celorlalte discipline. Ei au aptitudini bine definite în ceea ce priveste ascultarea şi capacități speciale
în ceea ce priveste punerea de întrebări, exprimarea unor idei şi expunerea de concluzii din ceea ce au
învătat. Elevii au deprinderi şi abilităţi pe care le folosesc eficient în cursul procesului de învăţare.
Elevii cu diferinte deprinderi ating nivele bune de performantă. De asemenea se descurcă bine cu
cerinţele metodelor frontale de predare sau cu metodele activ- participative.
În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi, care îi încurajează să respecte unii pe alții.
După absolvire, şcoala, prin diriginți se interesează de evoluţia absolvenţilor şi de integrarea lor socială.

b) Calitatea activității personalului didactic şi a managementului
Profesorii au documente de planificare la zi şi în general de calitate bună, care sunt în
concordanţă cu curriculumul național şi local, furnizând activități diferenţiate care țin cont de nivelul
diferit la care se află elevii. Strategiile de predare utilizate sunt alese în conformitate cu conținuturile şi
resursele disponibile. Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create sunt bune,
iar elevii le consideră stimulative.
Echipa managerială se interesează permanent de strarea şi menținerea unei direcții bune de dezvoltare,
cooperează eficient cu Consiliul de administrașie şi cu personalul didactic. Conducerea şcolii este
preocupată permanent de formarea continuă a profesorilor, încurajează iniţiativele ce vizează ajustarea
curriculumului.
Se acordă o atenție deosebită menținerii şi conservării clădirilor, sprijină biblioteca în achiziționarea de
fond de carte. Resursele financiare ale şcolii sunt utilizate eficient şi în interesul elevilor şi se menține
permanent legătura şi se cooperează cu părinţii şi comunitatea locală.

c.)Calitatea curriculumului
Şcoală furnizează elevilor un curriculum echilibrat, componenta locală fiind realizată în funcţie de
resursele umane şi materiale, asociate cu nevoile comunităţii locale, de asemenea se ține cont de vârsta
elevilor precum şi de experiența lor anterioară. Schemele orare sunt realizate astfel încât curriculumul
18

să fie

implementat eficient. Se furnizează activități extracurriculare variate în concordanţă cu

preferințele elevilor.
d) Relaţiile unităţii şcolare cu părinţii şi comunitatea locală
Şcoala asigură o comunicare bună cu părinţii prin intermediul diriginților, consilierului şi
directorului.. Şcoala răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor, utilizând în mod eficient
resursele materiale, financiare şi umane, furnizate de către părinţi.
Părinţii își aduc contribuția la bunul mers al şcolii prin implicarea în realizarea unnor activități
din cadrul Comisiei pentru asigurarea şi controlul calităţii precum şi în activitățile extracurriculare.
Şcoala menționează în planul managerial câteva strategii clare de colaborare cu comunitatea
locală. Reprezentanții comunităţii sunt cooptați în organismele de luare a deciziilor din şcoală. Se
stabilesc parteneriate şi protocoale de colaborare cu poliția, pompierii, departamentul de muncă şi
protecție socială, agenţi economici, unde se realizează şi instruirea practică a elevilor.

2.2.2 Resurse didactice
● Informaţii privind personalul angajat
Personalul şcolii este format din 28 cadre didactice, 4 - didactic auxiliar şi 4 - personal
nedidactic.
Cadrele didactice sunt calificate în procent de 98%.
Gradul de acoperire a posturilor existente conform normativelor este de 100 %.
Întreg personalul didactic este implicat în activităţi de formare continuă, parcurgând în paralel
cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare în specialitate şi metodică.
● Informaţii privind resursele materiale ale şcolii
Liceul Tehnologic Henri Coandă, este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din
resurse publice şi extrabugetare.
Pentru desfăşurarea activităţilor de învăţare şcoala dispune de: - 2 clădiri în care funcţionează
11 săli de clasă, laboratoare şi cabinete de specialitate; - o clădire destinată celor 6 ateliere de instruire
practică; - biblioteca şi sală de lectură; - sală festivă dotată cu aparatură modernă:
. Mobilierul şcolar este într-o stare relativ bună şi într-o continuă modernizare .
Personalul didactic şi administrativ are acces nelimitat la copiatoare, imprimante şi
calculatoare.
Pe lângă activitatea de bază, educaţia, Colegiul Tehnic,,INFOEL”, oferă şi alte servicii:
- asistenţă psihopedagogică asigurata de consilierul şcolar.
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În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi, care încurajează încrederea
reciprocă, respectul, munca în echipă.
Profesorii au documente de planificare la zi şi de bună calitate, întocmite în concordanţă cu
curriculum-ul naţional şi local.
Demersul didactic al majorităţii profesorilor este diferenţiat, ţinând cont de nivelul diferit de
dezvoltare la care se află elevii, strategiile de predare utilizate sunt centrate pe elev şi alese în
conformitate cu conţinuturile şi resursele materiale disponibile.
Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile interpersonale create sunt bune, iar elevii le
consideră stimulative şi motivante.
Echipa managerială stabileşte şi menţine o direcţie bune de dezvoltare, cooperează eficient cu
consiliul de administraţie şi cu personalul didactic.
Conducerea liceului încurajează participarea profesorilor la cursuri de formare şi iniţiativele ce
vizează ajustarea curriculum-ului.

2.2.3. Rezultatele elevilor
Analiza rezultatelor la învăţătură s-a făcut pe parcursul semestrelor în scopul prevenirii eşecului
şcolar şi a creşterii performanţei, în cadrul orelor de dirigenţie, prin discuţii colective şi individuale cu
elevii şi părinţii acestora şi prin implicarea activă a psihologului şcolii şi a intregului personal didactic.
Aceste aspecte prezentate succint se regăsesc în situaţia statistică a rezultatelor concrete la clasă.
2.2.4. Informarea, consilierea şi orientarea elevilor
În anul şcolar 2020-2021 a continuat parteneriatul strategic pentru educaţie cu toţi beneficiarii
procesului educaţional: agenţii economici, părinţii, organizaţii şi fundaţii, în scopul creşterii calităţii
procesului instructiv-educativ, chiar și în condițiile pandemiei..
În scopul facilitării întâlnirii dintre oferta de muncă şi cererea de pe piaţa muncii, toţi elevii din
anii terminali, şi nu numai, au participat la activități derulate de școală.
În anul şcolar 2020-2021, activitatea de orientare şcolară şi profesională s-a concretizat în
câteva măsuri menite să îmbunătăţească informarea elevilor privitoare la accesul pe piaţa muncii şi în
invăţământul superior:
- şedinţe dezbateri, comune elevi – agenţi economici;
- promovarea ofertei educaţionale a facultăţilor, şcolilor de poliţie şi militare, prin întâlniri şi
prezentări.
- existența unor firme de exerciţiu la Liceul Tehnologic ,,Henri Coandă”.
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- participare la interviuri de angajare la agenții economice unde elevii și-au desfățurat orele de
instruire practică.
2.2.5 Calificări şi curriculum
Şcoala furnizează elevilor un curriculum echilibrat, în conformitate cu cerinţele programei
şcolare.
Componenta locală este realizată în funcţie de resursele umane şi materiale, asociate cu nevoile
comunităţii locale, reuşind să valorifice experienţa anterioară a elevilor. Schemele orare ale şcolii au
permis implementarea eficienta a curriculum-ul şi posibilitatea desfăşurării unor activităţi
extracurriculare potrivit preferinţele elevilor, în scopul dezvoltării lor pe mai multe direcţii, artistice,
tehnice etc.
2.2.6. Parteneriate şi colaborări
În planul managerial sunt stabilite câteva strategii clare de colaborare cu comunitatea locală.
Reprezentanţi ai comunităţii sunt cooptaţi în organismele de luare a deciziilor din şcoală. S-au stabilit
parteneriate şi protocoale de colaborare cu poliţia, pompierii, departamentul de muncă şi protecţie
socială, agenţi economici, unde se realizează şi instruirea practică a elevilor. Şcoala asigură o
comunicare bună cu părinţii prin intermediul diriginţilor, consilierului şi directorilor. Părinţii primesc
periodic rapoarte care vizează programul elevilor, conduita şcolară. Părinţii îşi aduc contribuţia la bunul
mers al şcolii prin colaborarea cu diriginţii, profesorii şi implicarea în activităţi extracurriculare.
Sugestiile şi propunerile părinţilor sunt asumate de şcoală în scopul creşterii calităţii actului
educaţional.
2.2.7 Asigurarea calităţii
În anul 2020-2021 s-a continuat modelul de autoevaluare a predării-învăţării, în conformitate
cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României şi Cadrul de asigurare a Calităţii – document din
Proiectul pentru şcolile ÎPT.
Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, a coordonat şi desfăşurat următoarele activităţi în
vederea îmbunatăţirii calităţii actului educaţional şi a managementului financiar:
● Revizuirea Sistemului de Management al calităţii (SMC) care să asigure condiţiile
organizatorice, strategice şi metodologice de menţinere şi îmbunătăţire continuă a calităţii educaţiei şi
formării profesionale in şcoala noastră;
● Raportarea periodică managementului de la cel mai înalt nivel, a modul de funcţionare a
sistemului de management al calităţii din şcoală şi eventualele îmbunătăţiri sau modificări;
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● (Rapoarte de monitorizare interna, Raport de autoevaluare, Raport CEAC, Rapoarte de
analiză a activitătii instructiv-educative pe comisii metodice);
● Implicarea elevilor in procesul de evaluare şi autoevaluare;
● Revizuirea si gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii: Manualul
calităţii, Planul de acţiune al Comisiei de calitate;
● Revizuirea PAS- ului şcolii şi corelarea acestuia cu PLAI şi PRAI;
● Intocmirea planurilor operaţionale, în conformitate cu indicatorii şi descriptorii de
performanţă pe domenii de activitate;
● Stabilirea acţiunilor planului de îmbunătăţire anual, monitorizarea îndeplinirii planului de
îmbunătăţire al activităţii de predare-invatare;
● Elaborarea şi îndeplinirea obiectvelor privind parteneriatele cu agenţii economici şi sociali;
● Stabilirea şi colectarea dovezilor pentru certificarea îndeplinirii descriptorilor şi indicatorilor de
performanţă;
● Stabilirea responsabilităţilor privind asigurarea, implementarea şi controlul calităţii pe nivele
ierarhice, şcoală, catedră, administraţia serviciilor funcţionale.
În prezent toate aspectele referitoare la activitatea educaţională, sunt supuse procesului de
autoevaluare şi sunt coordonate şi monitorizate continuu de CEAC. Se raportează propriile realizări,
programele de învăţare şi alte servicii oferite în colaborare cu partenerii sociali şi economici la
standardele şi indicatori de performanţă.
Autoevaluarea anuală se realizează în totalitate, având în vedere feed-back-ul din partea
elevilor, profesorilor precum şi a beneficiarilor externi (agenţi economici, alţi parteneri sociali).
Pe baza acestui feed-back, CEAC împreună cu echipele manageriale pe catedre, stabileşte noi
ţinte de îmbunătăţire şi de planificare a acţiunilor, aplicându-se măsuri corective a întregii activităţii,

2.3. ANALIZA SWOT
Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT,
analizând atât mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:
❑

oferta curriculară

❑

resursele umane

❑

resursele materiale şi financiare

❑

relaţiile cu comunitatea.
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Puncte tari
• Dotarea cabinetului de informatică cu
laptopuri;
• Dotarea sălilor de clasă cu jaluzele;
• Dotarea atelierelor cu bancuri metalice și
truse de lucru cu mașțini de cusut;
• Dotarea tuturor cabinetelor și a sălilor de
clasă cu mobilier școlar;
• Material curricular (planuri de învăţământ şi
programe şcolare, programe şcolare
alternative, auxiliare curriculare – manuale,
caiete de lucru, culegeri de probleme,
îndrumătoare etc.)
• Cadre didactice calificate (98%)
• Infrastructură adecvată: săli de clasă
corespunzătoare desfăşurării actului
educaţional în sistem hibrid și exclusiv online
• Acces la softuri educaţionale şi internet
pentu tot pesonalul şcolii;
• Implicarea școlii în proiectul ROSE.
• Demararea acțiunii de amenajarea a unei
biblioteci școlare;
• Discipline opţionale pentru toate nivelurile
• Amplasarea şcolii într-o zonă cu potenţial
de dezvoltare economică
• Existenţa convenţiilor de parteneriat cu
agenţi economici
• Parteneriat benefic cu părinţii pentru
acoperirea nevoilor şcolii
• Activitatea comisiei pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii.
• Numărul mare de cadre didactice cu gradele
I și II.
• Clase de învățământ profesional dual.
Oportunităţi
• Impunerea caracterului de prioritate
națională al învățământului.
• Posibilitatea implicării în programe şi
proiecte de parteneriat cu școli din ţară și
din străinătate.
• Existența capacității de formare
profesională pentru adulţi.
• Lărgirea ofertei de formare continuă a
personalului didactic.
• Îmbunătăţirea sistemului educaţional
prin programul TVET.
• Existenţa unei bune colaborări între
şcoală şi primărie.

Puncte slabe
• Reticența față de nou și schimbare a unor
cadre didactice.
• Competenţele şi abilităţile unor cadre
didactice în domeniul TIC sunt
însuficiente.
• Lipsa motivaţiei învăţării la elevi.
• Numărul elevilor cu o situaţie materială
precară
proveniţi
din
familii
dezorganizate, defavorizaţi social, a caror
părinţi sunt plecaţi în străinătate este în
creştere.
• Absenteismul.
• Rezultatele slabe de la examenul de
bacalauret și concursuri școlare;
• Insuficienta colaborare a părinților cu
școala.
• Neasumarea responsabilității pentu bunul
mers al lucrurilor de către unele cadre
didactice.
• Cultivarea sentimentului neputinței –
„Nu se poate altfel ? Nu se poate mai mult
în condițiile actuale" .
• Resurse umane – insuficienta diversitate
a abilităţilor cadrelor didactice în raport
cu solicitările părinţilor, copiilor, a
beneficiarilor.
• Lipsa unei săli de sport

Ameninţări
• Scăderea populaţiei şcolare cu implicații
asupra cadrelor didactice și chiar a existenței
liceului.
• Migrarea cadrelor didactice tinere către
domenii mai bine plătite sau colegii naționale.
• Lipsa unei baze de date privind dezvoltarea
economică pe sectoare de activitate
• Existenţa discrepanţelor între cerere şi oferta
de pe piaţa muncii.
• Resursele financiare ale comunităţii locale
alocate sistemului educaţional sunt mici
• Nealocarea de fonduri suficiente pentru
dotarea laboratoarelor şi cabinetelor.
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•
•
•
•

Existenţa sprijinului din partea ISJ
• Dificultăți în reducerea absenteismului.
Apariţia pe raza oraşului de noi agenţi
economici puternici.
Markeșing educaţional care să asigure
competitivitate ridicată pe piaţa forţei de
muncă.
Beneficiari ai campusului şcolar.

2.4. ANALIZA PESTE
Analiza PESTE, o succintă radiografiere a mediului extern școlii prin care se menționează
specificul județului.
Județul Bistrița-Năsăud este situat în nordul tării în regiunea de dezvoltare Nord-Vest.
Suprafata județului este de 5155 km2 reprezentând 2,24 % din suprafața țării și 15,68 o/o din suprafața
Regiunii N-V. La recesămantul din 2012, populația județului era de 316.014 locuitori, in scădere cu
0,38% față de 2009, din care 31,63% reprizintă populația urbană a municipiului Bistrita și a orașelor:
Năsăud, Beclean și Săngeorz-Bai. Tinerii sub 19 ani reprezintă un total de 7l.l8l locuitori adică 22,7I
%.
Context politic: Politicile educaţionale la nivel național şi programele de reformă din domeniul
educaţiei sunt stabilite prin programe şi strategii guvernamentale şi concretizate în Legea educației naționale şi
alte acte normative. În conformitate cu prevederile Legii educației naționale, în România învăţământul constituie
prioritate națională şi urmăreşte realizarea idealului educaţional întemeiat pe valorile democrației, ale diversitații
culturale, pe aspirațiile individuale, contribuind la păstrarea identității naţionale în contextul valorilor europene.
Idealul educaţional al şcolii romanești constă în dezvoltarea liberă şi armonioasă a personalității individului în
vederea unei integrări eficiente în societatea bazată pe cunoaştere.

Trecerea de la planificarea centualizată la cea descentralizată dar coordonată strategic continuă să
reprezinte o încercare semnificativă pentru toți actorii instituționali, sectoriali și teritoriali. Școala, ca
instituție de inters comunitar, trebuie angrenată în dezvoltarea județului prin stabilirea unor ținte
strategice convergente cu cele stipulate în Strategia de devoltare a județului.
La nivel local politicile educaţionale derivă din cele de la nivel național şi, în plus, înglobează o serie
de elemente specifice care derivă din politicile de dezvoltare locală şi regională. În acest sens menţionăm:
•

creşterea sprijinului financiar, material, înformațional şi logistic al comunităţii locale şi al
mediului economic;

•

implicarea factorilor din comunitatea locală în luarea deciziilor care privesc activitatea şcolii;

•

adecvarea noului curriculum național la cerinţele locale;

•

implicarea factorilor educaţionali locali;
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•

implementarea noului sistem legislativ referitor la:
-

autonomia unitaților şcolare;

-

legislația fînanciară;

-

legislația muncii.

Context economic: Economia județului este preponderent industrial-agrară, specializată în
indastria construcțiilor de mașini, echipamente și aparate electrice, industria metalurgică,
industria alimentară și textilă. Agricultura este o ramură de bază cu peste jumătate din populație
ocupată. Din punct de vedere al numărului de salariați, județul se poziționează pe penultimul loc
din regiune cu un total de 22611 persoane (1,65 % din economia națională). În ceea ce privește
cifia de afaceri se situează pe locul 3 din regiune.
Din punct de vedere industrial oraşul Beclean şi zona adiacentă au cunoscut o dezvoltare modestă, majoritatea
unitaților care s-au dezvoltat în ultimii ani fiind de interes local, cu un potențial economic redus şi cu un număr
mic de angajați. În acelaşi timp nivelul tehnologic al acestor unitați nu este foarte ridicat. În ce privește ramurile
care s-au dezvoltat, acestea țin în principal de industriile uşoară, alimentară, textilă, prelucrarea lemnului,
materiale de construcții și industria metalurgică.
Din punct de vedere al dezvoltării agricole situația nu este cu nimic mai bună, exploatațiile agricole
fiind de tip familial, majoritatea lor folosesc tehnologii de acum 50 de ani, multe terenuri nu sunt exploatate iar
producțiile sunt mici.
O dezvoltare ceva mai bună s-a realizat în domeniul construcţiilor, serviciilor şi al comerțului.
În general nivelul caștigurilor este scăzut. Pentru a realiza câștiguri mai mari mulţi localnici se angajează
la unitați din Bistriţa sau Dej şi fac naveta zilnic. Alții, în special tinerii, părăsesc localitatea şi își stabilesc
domiciliul în alte localitați din țară, de regulă oraşe mai mari. Un număr important de persoane din Beclean şi
din zonă pleacă din țară, cei mai mulţi pentru a lucra în Italia şi Spania, pentru perioade mergând de la câteva
luni la câțiva ani. Majoritatea se întorc, numărul celor stabiliți definitiv acolo fiind relativ mic.
Odată cu integrarea Romaniei în Uniunea Europeana, este evident că şi judeţul Bistriţa- Năsăud, implicit
şi zona Beclean, vor cunoaşte o dezvoltare rapidă, numărul unitaților economice va crește şi nivelul tehnologic
al producției va și mult mai ridicat, aceasta determinând creşterea numerică a forţei de muncă dar şi creşterea
nivelului de calificare a acesteia.
În proiectarea tuturor planurilor de acțiune trebuie avut în vedere :

.
•

legislația financiară în schimbare;
trebuie gasite noi surse de finanțare extrabugetară;

. rolul directorului este altul în bugetarea unitaților şcolare.
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Context social: Din punct de vedere social Becleanul şi zona adiacentă au straturi preponderent rurale:
majoritatea populaţiei locuiește la casă (avand curte şi gradină), o bună parte din locuitorii zonei realizează
caștiguri din agricultură, se păstreaza încă, chiar şi în Beclean, obiceiuri şi tradiții rurale.
După 1990 populaţia oraşului Beclean a scăzut ușor până în 2002 după care a început din nou să crească.
Există la nivel local preocupări pentru asigurarea unor condiţii care favorizeză stabilirea tinerilor în localitate
(de exemplu construirea unui număr important de apartamente tip ANL).
Populaţia şcolară a scăzut după anul 2000 şi acest lucru a avut influenţă şi asupra efectivelor de elevi
înscriși la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean .
Nivelul de trai al majorității populaţiei este mediu spre scăzut. Există şi familii cu un nivel de trai ridicat
câștigurile acestora provenind fie din diferite afaceri(mai puțin din slariu), fie din munca în străinătate.
Majoritatea elevilor care se înscriu la Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean provin din familiile cu
posibilități materiale medii în cazul celor de la liceu şi mai slabe în cazul celor de la școala profesională. În
sprijinul elevilor care doresc să urmeze liceul sunt şi o serie de programe guvemamentale cum ar fi „Bani de
liceu" şi „burse profesionale”pentru cei de la școala profesională.
La nivelul populaţiei adulte se manifestă o atitudine pozitivă față de şcoală, față de educație în general,
aceasta fiind văzută ca un mijloc de promovare socială, chiar dacă realitatea demonstreaza contrariul în multe
cazuri.
Şcoala trebuie aibă permanent în vedere :

.

rolul directorului de a-şi recruta şi selecționa personalul;

.

rolul directorului în şcolarizarea,stimularea şi motivarea personalului;

.

rolul directorului în a aplica proceduri disciplinare;

•

schimbarea legislației muncii.

Context tehnologic: Principalele ramuri industriale în cadrul orașului nostru sunt producția de
materiale fieroase (sîrmă, gard de sîrmă, cuie, fier beton), mobilă, produse textile, produse de
panificație.
Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Beclean dispune de spații suficiente la acestă oră pentru săli de
clasă, cabinete şi laboratoare și ateliere școală. În ce privește dotarea cabinetelor, laboratoarelor și a atelierelor,
în general, aparatura existenta este veche, depăşită moral şi, în mare parte, nefuncțională. S-au făcut unele
achiziții -calculatoare pentru laboratoarul de informatică, aparatură şi substanțe pentru laboratoarele de fizica şi
chimie , videoproiectoare, planșe şi hărți pentru unele cabinete, materiale sportive, cărți pentru bibliotecă, dar în
cantitate insuficientă.
Exista conexiune INTERNET pentru laboratoarele de informatică precum şi pentru secretariat,
contabilitate, direcțiune.
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O mare parte a elevilor dispun de calculatoare personale şi un procent important dintre aceşșia sunt
conectați la INTERNET.
Responbilitatea directorului pentru dezvoltarea bazei materiale are un rol decisiv.

Contex ecologic: Conform datelor fumizate de Agenția pentru Protecția Mediului, pentru
perioada 2010-2011, se evidentiaza o tendință generală, la nivelul județului de scădere a
emisiilor de poluanți în atmosferă. Cele mai afectate areale sunt cele reprezentate de localitățile
urbane pentru că aici se concentuează cea mai mare parte a activițililor industriale care emit
poluanți în atmosferă, iar traficul rutier este cel mai intens. În 2012, suprafața de spațiu verde
raportată la populația urbană era de 21,9 mp/ locuitor, dar sub minimul Uniunii Europene
(26 mp/locuitor).
Activitatea desfășurată în Liceul Tehnologic „Henri Coandă” are un impact nesemnificativ asupra
mediului, dar se desfășoară o activitate intensă de inițiere și desfășurare a unor activități ecologice cu elevii
noștri. Există, totuși, unele probleme legate de colectarea şi valorificarea deșeurilor de hârtie, firmele de profil
refuzând preluarea cantităților mai mici de hârtie. În acelaşi timp sunt unele probleme legate de depozitarea
ambalajelor din plastic ( pungi, sticle, etc.) şi din tablă. În legatură cu acest aspect este de menționat şi atitudinea
elevilor dar şi a personalului angajat vizavi de colectarea şi depozitarea acestor ambalaje.

2.4. OBIECTIVE STRATEGICE
➢ Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor.
➢ Realizarea Planului managerial al Liceului Tehnologic „Henri Coandă” pentru anul şcolar
2001/2022, în concordanţă cu strategia M.E.C.
➢ Organizarea activităţii pentru începerea, desfăşurarea şi finalizarea anului şcolar 2021/2022 în
cele mai bune condiţii.
➢ Aplicarea legislaţiei în vigoare la toate nivelurile.
➢ Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea
procesului educaţional.
➢ Formarea unei culturi organizaţionale de tip reţea.
➢ Eliminarea factorilor perturbatori din sistem.
➢ Asigurarea aplicării corecte a curriculum-ului naţional şi monitorizarea atentă a curriculumului.
➢ Încurajarea şi sprijinirea participării la programele de (auto)formare continuă.
➢ Pozitivarea şi/sau eliminarea conflictelor.
➢ Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea.
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➢ Crearea unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv,
în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune.
➢ Implementarea sistemului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii învăţământului, recomandat de
ARACIP

2.5. ȚINTE STRATEGICE
În vederea realizării intenţiilor majore ce derivă din misiunea şcolii, echipa managerială
împreună cu întreg colectivul unităţii îşi propune următoarele ţinte strategice:
a) educaţie:
➢ asigurarea educaţiei elementare pentru toţi copii;
➢ asigurarea pentru toţi elevii a unui standard de educaţie comparabil cu cel european;
➢ înzestrarea copilului cu acele cunoştinţe, capacităţi şi aptitudini care să stimuleze raportarea
efectivă şi creativă la mediul social şi natural şi să-i permită continuarea educaţiei în alte
domenii;
➢ formarea atitudinilor pozitive în relaţionarea cu mediul social prin toleranţă, responsabilitate,
solidaritate, etc);
➢ formarea capacităţilor de a comunica eficient în situaţii reale;
➢ promovarea valorilor umane, descoperirea şi dezvoltarea talentelor şi aptitudinilor;
➢ asigurarea dreptului la egalitate de şanse;
➢ facilitarea dreptului la informare şi consultare;
➢ determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
➢ stimularea cadrelor în vederea perfecţionării;
b) management:
➢ reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi a claselor în vederea ridicării
performanţelor;
➢ asigurarea transparenţei actului managerial şi asigurarea formării şi dezvoltării profesionale
a personalului din unitate.
➢ având în vedere procesul de întinerire a colectivului didactic, precum şi evoluţia în viitor a
planului de şcolarizare se va realiza o bună încadrare a şcolii cu profesori bine pregătiţi din
punct de vedere profesional şi pedagogic, prin titularizarea acestora pe toate posturile
devenite vacante;
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PLANUL DE ACȚIUNE AL ȘCOLII . 2020-2024
➢ strategia echipei manageriale va fi orientată spre crearea unei atmosfere propice realizării
reformei prin spirit de competiţie, îndemn la studiu şi autoperfecţionare, aplicarea de
elemente novatoare în activitate;
➢ perfecţionarea activităţii întregului personal didactic va sta în centrul preocupărilor echipei
manageriale;
➢ având în vedere atragerea elevilor din oraş şi din întreg bazinul spre şcoala noastră se va
desfăşura o activitate de popularizare a profilelor liceului, a condiţiilor de care dispune, a
rezultatelor deosebite pe care le obţin elevii liceului pe tot parcursul anului şcolar;
➢ atenţie deosebită se va acorda susţinerii examenelor de sfârşit de ciclu
➢ atenţie deosebită se va acorda pregătirii absolvenţilor claselor a XII-a pentru examenul de
bacalaureat astfel încât să crească atât procentul de promovare cât mai ales cel al mediilor
obţinute la acest examen;
➢ se va acorda o atenţie sporită în ai pregăti pentru viaţă şi pe cei care dintr-un motiv sau altul
nu vor urma o facultate;
➢ echipa managerială se va ocupa şi în continuare de a stabili cât mai multe punţi de legătură
între cadrele tinere şi cei cu experienţă la catedră astfel încât în final câştigul să fie pentru
ambele categorii;
➢ pentru personalul nedidactic şi administrativ se vor stabili sarcini concrete şi cu termen,
insistându-se şi la această categorie pe existenţa unei atmosfere de lucru destinsă, serioasă şi
eficientă;
➢ se va urmări păstrarea ordinii în şcoală şi în preajma şcolii prin serviciul de pază al unităţii şi
prin colaborare cu poliţia locală.

Partea IV. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA
Monitorizarea și evaluarea reprezintă o parte deosebită a activitații liceului nostru cu o influență
mare asupra eficientizării întregii activități din unitate. Acestea se derulează sistematic și complex cu
activități specifice implicând personalul de conducere al școlii, responsabilii de arii curriculare și
membri ai comisiei CEAC. Rezultatele obținute prin monitorizare constituie factori de
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feed-back pentru adaptarea continuă a strategiei pe temen scurt și mediu, astfel încât să fie îndeplinită
realizarea obiectivelor strategice.

a.) Monitorizarea internă a activității Liceului Tehnologic „Henri Coandă”ca organizatie.
Activități de monitorizare:
-ședințe de lucru săptămanale cu personalul de conducere;
- ședințe de lucru lunare cu personalul nedidactic;
- ședințe de analiză semestriale cu întreg personalul angajat;
-proiecte, analize, studii;
- discuții individuale .
Instrumente de monitorizare:
- construirea unor indicatori de calitate;
- rapoarte de activitate prezentate Consiliului de administratie al LTHC
b.) Monitorizarea activităților instructiv-educative din școală:
-asistențe la ore
-analiza bi-semesetrială a numărului de absențe înregistrate cu scopul depistării
elevilor în risc de părăsire timpurie a școlii (PTȘ);
-monitorizarea activității metodice din școlă;
-coordonarea unitară a activititii comisiilor din școală;
-simularea examenelor naționale.
În realizarea monitorizarii un rol foarte important îl are Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii.
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Evaluarea internă a sistemului se realizează prin:
- ședința de analiză anuală privind starea învățământului;
- rapoarte anuale prezentate Consiliului de administratie:
- concluzii ale asistențelor realizate;
- analiza sesizărilor primite.;
- raport de activitate pe compartimente;
- acordarea calificativelor anuale pentru personalul angajat pe baza fișei de
evaluare.
- evaluarea funcționării CEAC-ului din școală.
Periodic se vor face analize profunde a întregii activităţi în toate compartimentele şi se vor
elabora planuri de măsuri care privesc remedierea punctelor slabe, prevenirea unor amenințări,
înlaturarea unor greșeli, dacă acestea se constată.
În funcţie de rezultatele evaluării este posibil ca unele obiective stabilite sau modalități de
acțiune să se dovedească mai puțin eficiente.
Surse de informaţii
➢ Ghid de elaborare a Planurilor de Acțiune/Dezvoltare ale şcolii;
➢ Planul Regional de Acțiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (Regiunea N-V)-PRAI;
➢ Planul Local de Acțiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic (Judeţul Bistriţa-Năsăud)PLAI;
➢ Ghidul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitățile de învăţământ preuniversitar;
➢ Documentele statistice ale şcolii.

Managementul riscului

Managementul riscului, unul din standardele importante ale sistemului de control intem
managerial, vizează:
- Optimizarea performanțelor operaționale prin valorificarea șanselor, a
oportunităților și capacităților;
- Anihilarea sau minimizarea rezultatelor operaționale negative produse de apariția
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evenimentelor nedorite favorizate de interferențe ale amenințărilor cu
vulnerabilitățile;
- Managementul situațiilor de urgență;
- Prevenirea și combaterea risurilor de corupție.
Riscurile pot să apară la nivelul tuturor compartimentelor din Liceul Tehnologic „Henri
Coandă” , ceea ce impune adoptarea unor strategii pentru minimalizarea acestora, elaborarea unor
proceduri specifice și desemnarea unor responsabili cu atribuții precise.
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