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ARGUMENT

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România,
Reforma Învăţământului din România a stabilit ca obiective principale:

o Creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului;
o Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi

economice bazate pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază;
o Fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de

bază.
Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea

jaloanelor dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.
Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică profundă şi

complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută
identitatea şi sensul devenirii.

Ca parte a sistemului şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale.
În acest sens este necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia
precum şi a ţintelor strategice vizate în dezvoltarea şcolii astfel încât misiunea sa
să nu rămână doar un deziderat.

Obiectivele sistemului educaţional românesc, pentru perioada 2013-2017
se referă la rolul educaţiei de bază din perspectiva învăţării pe parcursul întregii
vieţi.
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VIZIUNEA

Scoala este căldură, lumină si izvor de armonie pentru cei din jur”

Realizarea unui mediu de promovare a valorii şi practicilor democratice în
care să domnească un climat propice învăţării, orientării elevului spre împlinire
în viaţa privată şi publică prin exersarea calităţii de cetăţean capabil să participe
activ la activitatea productivă, la viaţa de familie şi la toate nivelurile vieţii în
comunitate (de la nivel local până la cel european).

MISIUNEA

Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili
de a deveni cetăţeni activi şi eficienţi, apţi a se integra în viaţa societăţii;

Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi
aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel
personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată
desfăşura sub semnul succesului.

Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile
competenţe necesare.

Şcoala va fi deschisă dialogului cu comunitatea, va realiza o educaţie
multiculturală, asigurând astfel apropierea dintre elevi, cunoaşterea şi acceptarea
reciprocă în vederea unei convieţuiri armonioase.
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1. CONTEXTUL
1.1. FORMULAREA SCOPULUI/ MISIUNII

Proiectul de dezvoltare intitutionala oferǎ o viziune sinteticǎ a realizǎrii actului

educaţional realizat în şcoalǎ. Planul se bazeazǎ şi sprijinǎ competenţele de manageriat

instituţional, identificǎ nevoile comunitǎţii, responsabilizeazǎ spiritul de echipǎ.

Planul reprezintǎ o modalitate de prezentare a rezultatelor şcolii din anul precedent şi a

nivelului de performanţǎ al şcolii, constituind, în acelaşi timp, un mijloc de comunicare între

şcoalǎ şi principalii sǎi parteneri.

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
1.2.1. CADRUL GEOGRAFIC ŞI SOCIAL-CULTURAL

Comuna Bratca este asezatã în partea de nord vest a tãrii noastre, în judetul Bihor.

Din punct de vedere geografic, comuna se gãseste la intersectia urmãtoarelor coordonate

geografice : paralela 46 o si 55º latitudine nordicã si meridianul 22o31 30 longitudine esticã.

Bratca este situatã în partea de est a judetului Bihor. Ea se întinde în cea mai mare parte în

defileul Crisul Repede si podisul Beznea, dar si la poalele si pe versantii Muntiilor Apuseni.

Din punct de vedere hidrografic, Bratca este asezatã pe ambele maluri ale Crisului Repede,

care o strãbate de la Est spre vest ca o axã simetricã.

Comuna se gãseste pe linia feratã Cluj –Oradea, la o distantã de 60 km de Oradea so

90 km de Cluj – Napoca. Este legatã de soseaua E 60 printr-un drum asfaltat pe o distantã de

8 km (Bratca- Beznea –Borod)

Suprafatã totalã a comunei Bratca este de 13648 hectare. Comuna este alcãtuitã din sase

localitãti : Bratca (resedintã administrativã) Damis,Beznea , Lorau, Ponoarã si Valea Crisului.

Comuna se învecineazã la est cu satul Bucea judetul Cluj, pe o micã portiune, apoi cu

comuna Bulz, înclusiv satele Munteni si Remeti, la sud se învecineazã cu comuna Rosia, la

vest comuna Suncuius, la nord cu comuna Borod, iar pãsunile satelor Delureni si Valea

Crisului ajung în nord la hotarul satului Tusa din judetul Sãlaj.

Comuna Bratca are o administratie proprie si detine un loc important în economia judetului.
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1.2.2. SCURT ISTORIC

Putem aprecia cã începuturile scolii din Bratca se situeazã în a doua jumãtate a sec. al

XIX -lea deoarece în anul scolar 1768-1769 Bratca nu avea scoalã, un singur elev din Bratca

figurând la cursurile scolii din Vadu Crisului unde erau 35 de elevi cu vârste cuprinse între 5

si 23 de ani. Acesti elevi proveneau din satele Vad, Borod, Bãlnaca, Bratca, Lorãu, etc.

În 1870 scoala din Bratca functiona în local propriu având douã sãli din care o salã

servea drept locuintã pentru învãtãtor. În anul scolar 1870-1871, frecventau (erau înscrisi)

scoala 106 elevi, 65 bãieti si 41 fete. Directorul scolii se numea Mitru Mone.

Pânã în anul 1944 exista scoalã cu cls.I-VII si se învãta în limba maghiarã. Din toamna

anului 1944 devine scoalã în limba românã cu cls. I-VII.

In perioada 1943-1944 s-a construit localul scolii cu cls. I-IV si grãdinita, ulterior

clãdirea fiind extinsã, devenind local pentru clasele I-VII, apoi I-VIII.

De mentionat cã înainte de 1938 functiona o singurã unitate scolarã cu douã sãli de

clasã si douã posturi de învãtãtori la cls. I-VII. Majoritatea elevilor nu terminau mai mult de

una , douã clase.

In perioada 1928-1932 a functionat o scoalã de arte si meserii (tâmplari) în actuala

clãdire a Taberei de copii.

În 1950 scoala avea internat si cantinã. În anii 1948-1950 a functionat o grãdinitã cu

douã educatoare si o îngrijitoare, dotatã cu bucãtãrie si dormitor.

În anul 1985 s-a dat în folosintã clãdirea Liceului Teoretic Bratca.

În 1973-1974 se înfiinteazã clasele a IX-a si a X-a , iar în anul scolar 1988-1989 a

absolvit la Bratca prima promotie de elevi liceul, la seral.

Începând cu anul scolar 1997-1998 se înfiinteazã Liceul Teoretic cu cls. I-XII.

Cei mai mulţi elevi provin de la Şcolile Beznea , Damis, Ponoarã, dar şi de la alte şcoli

generale din zonǎ, din comunele de pe valea Crişului Repede: Borod, Bulz, Remeti.
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1.2.3. OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII

a.) Tipul şcolii: Liceu Teoretic, cu urmǎtoarele niveluri de şcolarizare:

Invatamant prescolar

Invatamant primar

Invatamant gimnazial

Liceu teoretic cu cls. IX-XII - înv. de zi

Liceu teoretic cu cls. IX-XIII - înv. cu frecventã redusã

b.) Domenii, profile, specializǎri:

 LICEU (zi si f.r.)

- Filierǎ teoreticã, profil real cu specializǎrile matematicã –informaticã si stiinte ale naturii

c) Liceul Teoretic Bratca este o unitate scolarã pentru învãtãmânt de masã finantat din resurse

publice cu înv. de zi si f.r.

d) Predarea este în limba românã

e) Limbi studiate – limba englezã si limba francezã

1.2.4. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE

L.T.Bratca este o şcoală a şansei axată pe profesionalism şi pragmatism care

urmăreşte educaţia reuşită a persoanei ca întreg.

Calitatea educaţiei, procesul de predare-învăţare focalizat pe elevi, puternica motivaţie,

angajare şi pregătire profesională a corpului profesoral şi a elevilor reprezintă exigenţe

educaţionale concretizate prin:

a. Adaptarea planificării educaţionale la nivele de dezvoltare durabilă integrată,

economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi national, precum şi la nevoile de

dezvoltare personală şi profesională a elevilor.

b. Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare

c. Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului instructiv-educativ

d. Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de

învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial.

e. Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.

f. Participarea prin educaţie şi instruire la dezvoltarea durabilă a comunităţii

locale.
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1.2.5.PROGRAME DE COLABORARE

Programele de formare/proiecte au vizat în principal dezvoltarea resurselor

umane,dar nu numai.

SCOP ORGANIZATOR/

PARTENER

DOMENIUL

Formarea continuă a cadrelor

didactice

●Casa Corpului Didactic

●Inspectoratul Şcolar

Judeţean Bihor

●CNFP

Liceul Teoretic nr.1 Bratca

face parte din cele unităţile

cuprinse în Programul Phare,

vizând perfecţionarea

cadrelor didactice din mediul

rural

●Şcoala

●Studii postuniversitare

Formarea şi dezvoltarea

educaţiei pentru mediu

●L.T. Nr.1 Bratca Realizarea de proiecte pe

teme ecologice“Eco – scoala”

Amenajarea şi reamenajarea

spaţiului verde Program de

educatie ecologicã”Zona vãii

crisului – zonã curatã”

Cunoaşterea şi protejarea

drepturilor copilului

●Directia Judeţeană de

Asistenta Socială şi Ocrotirea

Copilului Bihor

● Inspectoratul Şcolar

Judeţean Bihor

Drepturile copilului sunt

lege-LEGEA 272/2006
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Cunoaşterea traditiei şi a

culturii altor state europene

●Colaborare cu Fundatia

Germanã “Alsterdorf” din

Hamburg

-PROIECT DE

COLABORARE cu caracter

permanent şi schimb de

experienţă.

Educaţie pentru sanatate Direcţia de Sănătate Publică

Bihor

Asociaţia Naţională

Antidrog(ANA)

Igienă personală

Efectele drogurilor asupra

tinerilor

Distribuirea de materiale

informative

Realizarea unui afişier pe

teme privind educaţia pentru

sănătate

2. FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI
2.1. RESURSE UMANE
Personal didactic

Incadrarea cu personal
Inv. prescolar :

- 7 unitãti
- 8 educatoare, 6 titulare , 2 suplinitoare calificate

Inv. primar :
 16 clase din care 11 simultane
 16 cadre didactice, 15 titulare , 1 suplinitor calificat ,
Inv. gimnazial si liceal :
Bratca – inv. liceal 8 clase ( 4 mate-info, 4 stiinte ale naturii)

15 cadre didactice calificate, 13 titulari, 2 supl. calificați
- gimnaziu: 4 clase, 11 cadre did. calificate, 9 prof. titulari, 7
prof. supl. calificati ;

Beznea – 4 clase, 8 cadre didactice, 5 prof. titulari, 3 prof. supl.
calificati ;

Damis – 1 clasă (finctioneazã simultan V-VI-VII-VIII)
3 cadre didactice titulare ,

Ponoara-4 clase (finctioneazã simultan V-VI, VII-VIII)
4 cadre did., 3 prof. titulari, 1 prof. supl. calificat

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Existenţa unui corp profesoral de calitate, cu
calificare înaltă, implicaţi în activităţi de
formare continuă;

- Buna colaborare între serviciul secretariat-
contabilitate şi cadrele didactice;

- Fluctuaţie de personal la anumite catedre
datorată şi instabilităţii unor profesori
suplinitori;

- Preocuparea insuficientă pentru promovarea
imaginii şcolii şi mediatizarea rezultatelor;
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- Atragerea un număr mare de elevi, cu
potenţial intelectual ridicat, datorită
prestigiului şcolii şi ofertei curriculare;

- Număr tot mai mare de profesori implicaţi
în activităţi de colaborare internă şi externă;
- Activităţi extraşcolare diversificate, funcţie
de interesele elevilor;

- Insuficienta pregătire metodică a cadrelor
didactice debutante;

- Lipsa de interes a unor cadre didactice
privind activităţile extracurriculare ;
- Inerţia unor cadre didactice la schimbările
provocate de reformă;
- Implicarea insuficientă a elevilor în
proiectarea activităţii şcolii;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

- Standardele înalte privind activităţile
didactice şi rezultatele bune ale elevilor
asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu
nivel intelectual ridicat;
- Oferta de formare continuă a cadrelor
didactice;

- Posibilităţi multiple de a accede la
informaţii ştiinţifice şi metodice de ultimă
oră;

- Posibilitatea selectării unor cadre didactice
bine pregătite profesional;

- Scăderea populaţiei de vârstă şcolară;
- Creşterea accentuată a ponderii elevilor care
învaţă în şcoli confesionale;
- Aportul mass-mediei la creşterea violenţei
fizice şi verbale în rândul tinerilor;
- Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu,
ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul
de valori ale societăţii;
- Scăderea interesului absolvenţilor de
învăţământ superior pentru meseria de dascăl,
ca urmare a nivelului scăzut al salariilor
cadrelor didactice;
- Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor
cadre didactice tinere şi foarte bine pregătite
profesional;

Personal didactic auxiliar
Posturi - 4 - secretar sef, secretar, contabil sef, laborant
Personal nedidactic
Posturi – 17 care deservesc 12 unităţi şcolare

Structura personalului didactic în funcţie de localitatea de domiciliu

Ponderea personalului didactic cu domiciliul:

în Bratca – 71,5%

în alte localităţi– 28,5% ( fac naveta zilnic)

2.2 REZULTATE LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI, EVALUARE NATIONALA

- 93 elevi participanti la faza judeteana si nationala ( Toamna mandra,
darnica, Rudolf, The Smartes Bunny, Bucuriile de Paste, Media Kinder,
Voinicel, Micul Matematician, Euroscolarul, Magia toamnei, Vestitorii
Primaverii, Romania – o tara de flori, Feerie de iarna
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Rezultatele la Evaluare Nationala 2015-2016:
La Liceul Teoretic Bratca au fost înscrişi un număr de :

- 56 elevi din clasa a VIII-a, cu urmatoarele rezultate

Numărul elevilor cu note în intervalul:

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

Medii 24 10 11 4 6 1

Rezultatele la Bacalaureat 2016
- 121 elevi inscrisi

o Inv de zi 106 elevi, promovati 11 elevi ,
o Inv. cu f.r. 15 elevi, promovati 0 elevi ,

Rezultatele la Evaluare Nationala 2014-2015:
La Liceul Teoretic Bratca au fost înscrişi un număr de :

- 60 elevi din clasa a VIII-a, cu urmatoarele rezultate

Numărul elevilor cu note în intervalul:

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

Medii 2 10 12 24 10 2

Rezultatele la Bacalaureat 2015
- 112 elevi inscrisi

o Inv de zi 52 elevi, promovati 42 elevi,
o Inv. cu f.r.25 elevi, promovati 1 elevi,
o Restantieri 35 elevi

2.3 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL NAŢIONAL

 Implementarea metodelor de învăţare centrată pe elev;

 Dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici, instituţii şi ONG-uri;

 Dezvoltarea curriculelor, inclusiv ale celor în dezvoltare locală;

 Elaborarea şi dezvoltarea standardelor de formare profesională;

 Formarea continuă(metodica specifică);

 Asigurarea calităţii în educaţie prin predare-învăţare şi chiar cercetare care să

contribuie la dezvoltarea personală şi profesională a elevilor;

 Asigurarea orientării profesionale şi consilierii pentru construirea carierei;

 Utilizarea tehnicii de calcul(ITC) în predare;

 Modernizarea bazei materiale a învăţământului;

 Asigurarea unui management educaţional de înaltă performanţă;

 Oferirea de şanse egale în educaţie indiferent de naţionalitate, sex sau

minoritate;
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 Dezvoltarea unor auxiliare materiale didactice pentru formarea diferenţiată;

 Asigurarea condiţiilor pentru integrarea europeană.

2.4 PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL

 Dezvoltarea capacităţii de orientare şcolară şi profesională;

 Dezvoltarea parteneriatului ŞCOALĂ-COMUNITATEA LOCALĂ;

 Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung;

 Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar;

 Creşterea abilităţilor generale;

 Eficientizarea reţelei şcolare.

2. ANALIZA MEDIULUI EXTERN

2.1 PRIORITĂŢILE ŞI POLITICILE LA NIVEL NAŢIONAL,

REGIONAL ŞI LOCAL
Întegrarea României în Uniunea Europeană, presupune dezvoltarea resurselor umane

care reprezintă o prioritate naţională, în concordanţă cu obiectivele europene, stabilite prin

Agenda de la Lisabona. În Planul Naţional de Dezvoltare 2013-2017, negociat cu UE în

vederea finanţării, problematica resurselor umane este o prioritate majoră, alături de creşterea

gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale.

Importanţa învăţământului românesc , rezultă din cel puţin două considerente

nominalizate de către studiile efectuate în tările Uniunii Europene:

-educarea şi instruirea este un instrument al politicii active în domeniul pieţei muncii ,ea

adaptează aptitudinile vocaţionale la nevoile cererii, constituind astfel un element de bază în

realizarea unei pieţe a muncii mai flexibilă

-este necesară investirea în resursele umane , în vederea creşterii competitivităţii şi mai ales

pentru asimilarea de noi tehnologii.

Din fericire judeţul nostru , a fost şi este unul din judeţele din ţară cu o rată mică a

şomajului, acest lucru datorându-se şi sistemului de învăţământ, care a încercat să-şi adapteze

prin unităţile şcolare de profil, ofertele educaţionale la cerinţele pieţei locale a forţei de muncă.

Oricum se poate afirma că absolvenţii învăţământului preuniversitar , care au dobândit o

diplomă la sfârşitul ciclului de pregătire, nu au mărit substanţial numărul şomerilor. Suntem

convinşi că agenţii economici privaţi , care ocupă o pondere din ce în ce mai mare în
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economia judeţului nostru, vor impulsiona creşterea economică dorită, care va duce la

diversificarea şi creşterea necesarului de forţă de muncă calificată.

Bratca reprezinta un centru de importanta zonala in procesul de instruire si educare a

tinerilor din localitate si comunele invecinate. In momentul de fata la Liceul Teoretic Bratca

sunt pregatiti elevi din localitatea Bratca si localităţile: Borod, Bulz, Balnaca precum si din

comunele Bucea si Negreni din judetul Cluj

Datorită acestui lucru planul de şcolarizare al L.T. nr.1 Bratca cuprinde specializările

matematică -informatică şi ştiinţe ale naturii.

2.2. CERINŢELE ANTICIPATE ALE COMPETENTELOR PE PIATA

MUNCII

Proiecţiile arată că în anul 2016 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre:

- Specialişti în industrie,

- construcţii

- comerţ

- turism, care necesită o pregătire liceală vizând cele două profiluri.

Ţinând cont de toate aceste elemente şi din discuţiile avute cu agenţii economici la nivel

local, în perioada viitoare se va pune accentul pe competenţele specifice fiecărei calificări şi

mai ales pe aplicabilitatea practică a cunoştinţelor dobândite la clasă. Pentru aceasta se are în

vedere o serie de parteneriate cu agenţi economici . De asemenea se preconizează o dezvoltare

rapidă a informatizării în toate domeniile de activitate şi de aceea este necesară pregatirea în

domeniul tehnicii de calcul.

Se va avea în vedere în perioada imediat următoare autorizarea noastră ca formatori în

educaţia adulţilor pe calificările arătate mai sus ca fiind de perspectivă.

2.3. NUMARUL ACTUAL ŞI CEL ANTICIPAT AL TINERILOR DIN

REGIUNE

Referindu-ne la populaţia de vârstă preşcolară şi şcolară şi la evoluţia acesteia într-o

variantă constantă prezentată în PRAI, evoluţia este următoarea (în mii persoane):

1999 2010 2020
Populaţia preşcolară

(3-6 ani)
27,3 25,1 21,2

Populaţia şcolară
(7-14 ani)

69,6 51,2 47,4

Populaţie şcolară parţial
(15-24 ani)

98,8 80,9 63,7
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În ceea ce priveşte scăderea populaţiei preşcolare şi şcolare şi, mai ales, planificarea reţelei

şcolare din judeţ, considerăm că acţiunile care vor avea loc, la nivel naţional, în perioada următoare,

vor contracara într-o oarecare măsură schimbările masive din reţeaua unităţilor şcolare şi în special,

pe cele din învăţământul liceal.

2.4 ACŢIUNILE DE DEZVOLTARE PLANIFICATE SAU

POTENŢIALE LA NIVEL DE REGIUNE CARE AR PUTEA AVEA UN

IMPACT ASUPRA OFERTEI EDUCAŢIONALE

Domeniile de excelenţă ale regiunii, care se disting prin potenţialul lor, Strategia de

dezvoltare regională 2013-2017 are ca obiectiv general creşterea economiei regionale prin

dezvoltare şi specializarea funcţională pentru diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale,

la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea standardului de viaţă regional.

Pentru aceasta se au in vedere următoarele aspecte:

 Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în sectoarele de excelentă ale

regiunii.

 Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii

şi valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistică”.

 Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al Regiunii, în vederea asigurării

suportului pentru o dezvoltare durabilă.

 Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi

patrimoniul etnofolcloric extrem de bogat al Regiunii.

 Transformarea centrelor rurale în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi trans-

regională.

2.5 PARTENERII ACTUALI ŞI CEI POTENŢIALI

Programele de parteneriat ale Liceului Teoretic nr.1 Bratca, vizeaza mai multe aspecte:

 Formarea continuă a cadrelor didactice-programe de formare profesională împreună cu

I.S.J. Bihor, Casa Corpului Didactic şi Universitatea Oradea, CNFP

 Formarea şi dezvoltarea educaţiei în domeniul protecţiei mediului

 Formarea şi dezvoltarea educaţiei pentru sănătate-Direcţia de Sănătate Publică Bihor,

medicul şcolar.
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2.6 SURSELE ŞI CAPACITATEA POTENŢIALĂ DE FINANŢARE

Sursele de finanţare ale şcolii sunt reprezentate de:

 Bugetul local

 Bugetul de stat

 Venituri proprii-parteneriate cu agenţi economici

 Sponsorizări

Pentru perioada următoare, ţinând cont de statutul de Stat membru al Uniunii Europene,

vom continua colaborarea Fundaţiei Germane Alsterdorf, demarată încă din 1997, prin

realizarea de proiecte.

3. ANALIZA MEDIULUI INTERN

3.1 PRINCIPIILE AUTOEVALUĂRII
Obţinerea calităţii în desfăşurarea programelor oferite de învăţământ este un proces pe

termen lung care necesită o planificare şi o organizare atentă. Unul dintre paşii care trebuie

parcurşi în vederea dezvoltării unui sistem de asigurare a călităţii în cadrul şcolii este

autoevaluarea performanţei şcolii în raport cu anumite principii ale calităţii. Principiile

calităţii reprezintă standardul dorit care poate fi obţinut numai în urma unui îndelungat proces

de dezvoltare.

 Managementul calitătii

 Reѳponsabilitaţile managementului

 Managementul resurselor

 Învăţare

 Evaluarea şi

 Măsurare şi analiza

3.2AUTOEVALUARE
3.2.1 APROFUNDARE - ÎNVĂTARE

Componenţa de bază a procesului instructiv educativ o reprezintă activitatea de

predare învăţare în urma căruia elevii dobândesc competenţe profesionale, abilităţi şi îşi

conturează personalitatea pentru viaţă. Este important ca absolvenţii să se adapteze uşor la

schimbările apărute pe piaţa muncii interne şi externe. Din aceasta cauză, strategiile de
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predare-învăţare trebuie să raspundă stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi

motivării fiecărui elev.

Reuşita procesului de predare învăţare este asigurată de formarea continuă a cadrelor

didactice, utilizarea învăţării centrate pe elev. Foarte importantă în procesul de predare

învăţare este utilizarea de mijloace moderne de predare(retro si videoproiector, machete, soft

educaţional) fără de care un proces modern de Învăţământ nu poate fi realizat.

3.2.2 RESURSELE ŞI MATERIALELE DE ÎNVĂŢARE

Liceul Teoretic nr.1 Bratca işi desfăşoară procesul instructiv educativ în 12 săli de

clasa, 2 cabinete de informatica, 3 laboratoare, un centru de documentare şi bibliotecă şcolară.

Mobilierul şcolar din sălile de clasă şi laboratoare este adaptat cerinţelor şi în proporţie de

100%.

Baza materială este permanent îmbunătăţită prin confecţionarea de material didactic

de către cadrele didactice împreună cu elevii. De asemenea sunt permanent utilizate

mijloacele moderne de predare(retroproiectoare, videoproiector şi soft educational).

În cabinetul de informatică si CDI accesul la internet este nelimitat.

3.2.3 INFORMAREA, CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA ELEVILOR

Consilierea presupune:

 analizarea caracteristicilor personale şi factorilor implicaţi în dezvoltarea carierei:

personali, sociali, favorabili-nefavorabili, interni-externi;

 estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională; diferenţa dintre

aspiraţii, interese şi posibilităţi, raportul dintre competenţele personale şi comanda

socială;

 corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii.

 cunoaşterea aptitudinilor personale, corelate cu cerinţele pieţei muncii şi cu

posibilitatile de formare profesională a zonei

 orientarea elevilor absolvenţi a clasei aVIII-a, la terminarea unui ciclu de Invăţământ

La Liceul Teoretic nr.1 Bratca consilierea şi orientarea şcolară în carieră a elevilor este

realizată de profesorii diriginţi în colaborare cu consilierul educativ al şcolii, reprezentanţii

partenerilor economici şi ai instituţiilor de învăţământ superior din centrele universitare şi

părinţii.

De asemenea se ţine legatura în permanenţa cu O.N.G-urile abilitate de I.S.J. Bihor pentru

activităţile educative care vizează orientarea în cariera. În acest sens avem încheiate
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protocoale de colaborare cu Poliţia din Bratca, Asociatia Naţională Antidrog, Directia de

Sănătate Publică Bihor, Cabinetul de Asistenţă Psihopedagogică

3.2.4 CALIFICĂRI ŞI CURRICULUM

În alegerea ofertei şcolare se ţine seama de mai mulţi factori :

 opţiunile elevilor si părinţilor

 cerinţele economice ale comunitaţii locale si ale zonei

 cerinţele agenţilor economici cu care dezvoltăm relaţii de parteneriat

 calificarea cadrelor didactice

 baza materială a şcolii

În şcoala noastră tinerii sunt pregătiţi prin următoarele forme de învăţământ:

Liceal curs de zi:

• filiera teoretică – profil real: matematică informatică şi ştiinţele naturii

Liceal frecvenţă redusă:

• filiera teoretică - profil: real (ştiinţe ale naturii)

Curriculum-ul şcolar reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator în cadrul

cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de învăţare

pe care şcoala le oferă elevului.

Componentele curriculumului sunt următoarele:

 documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi

finalităţile sistemului de învăţământ;

 finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de

şcolaritate reprezentând repere pentru elaborarea programelor şcolare şi pentru

orientarea demersului didactic;

 planul- cadru cuprinzând schemele orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate precum

şi pe filiere şi pe profiluri;

 programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar pentru

curriculum-ul la decizia şcolii şi curriculum-ul de dezvoltare locală s-a lăsat

posibilitatea reflectării personalităţii şi relaţiilor şcolii;

 manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor;

 ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori;

 instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional sau la nivel local;

 standardele de pregătire profesională pentru liceele tehnologice şi pentru şcolile de

arte şi meserii;

 alte elemente de curriculum oficial.
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Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii precum şi a unor elemente ale curriculum-

ului de dezvoltare locală presupune o muncă laborioasă pe care o face profesorul de

specialitate în cooperare cu colegii de catedră şi cu consultarea elevilor, părinţilor,

autorităţilor locale şi partenerilor economici.

Atingerea obiectivelor prevăzute în curriculum se reflectă în rezultatele elevilor şi a

cadrelor didactice. Pentru acest lucru este esenţială utilizarea mijloacelor moderne de predare

învăţare, a sistemului informational şi a mijloacelor moderne de evaluare şi autoevaluare

cuprinse în portofoliul fiecarui profesor.

Portofoliul profesorului poate conţine:

 proiecte de lecţii

 fişe de observaţii ale clasei

 fişe de lucru cu elevii

 fişe de evaluare care dau posibilitatea profesorului să verifice dacă au fost

acoperite toate elementele cheie ale unităţilor de competenţă.

 modele de referate şi proiecte realizate împreună cu elevii

 fişe de autoevaluare ale elevilor

 bibliografie de specialitate

 soft educational

Portofoliul elevului:

 referate şi proiecte realizate

 notite, fişe de lucru

 glosar de termeni şi cuvinte cheie

 fişe de autoevaluare ale elevilor.

 activităţi desfăşurate în echipa

 bibliografie de specialitate

 manuale scolare



3.2.6 PARTENERIATE SI COLABORARI

DOMENIUL RELATIEI
PARTENERIALE

PARTENERUL SOCIAL DESCRIEREA SUCCINTA
A COLABORARII

Formarea continua a cadrelor

didactice

AJOFM Bihor

Casa Corpului Didactic

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Bihor

Cursuri de formare

profesională cu diferite teme

pentru cadrele didactice

Cursuri postuniversitare şi de
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Universitatea Oradea şi

Universitatea Cluj-Napoca

masterat

Formarea şi dezvoltarea
educaţiei pentru mediu

Programul naţional « Eco- scoala »

-concursuri cu premii în

domeniul protecţiei mediului

Implicarea în dezvoltarea
comunei Bratca

Consiliul Local Programul « Bratca, o

comună mai prietenoasă

pentru copii şi tineri »

3.2.7 FORMAREA CONTINUA A CADRELOR DIDACTICE

Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice se realizează pe mai multe planuri :

 la nivelul şcolii prin şedintele lunare din cadrul catedrelor şi a comisiilor metodice

 activităţi de mentorat pentru cadrele didactice debutante

 la cercurile pedagogice semestriale

 cursuri de perfecţionare pentru utilizarea calculatorului ca metoda modernă de

predare(AEL)

 cursuri de formare a cadrelor didactice prin I.S.J Bihor, C.C.D. Bihor, Universitatea

Oradea şi CNFP

 cursuri postuniversitare şi de masterat
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Analiza PEST

1.3.1. Analiza contextului politic 1.3.2. Analiza contextului economic

•Nevoia unui învãtãmânt sustinut de
societate
•Necesitatea unor politici educationale
aplicate în conformitate cu reforma
învãtãmântului
•Politica educationalã a unitãtii scolare sã
rãspundã politicii de dezvoltare a
comunitãtii

1.3.3.Analiza contextului social

•Includerea în curriculum a profesiilor
cerute pe piatã si conditiei acestuia
•Reconsiderarea listei calificativelor si un
nou nomenclator al acestora

•Necesitatea conceperii si planificãrii
ofertei institutionale în concordantã cu
nevoile reale si pe baza unor resurse
financiare sigure
•Necesitatea cresterii bugetului local alocat
scolii
•Crearea cadrului legislativ pentru
realizarea unei autonomii financiare reale
•Legislatie eficientã pentru sponsorizarea
unitãtilor scolare din partea agentilor
economici
•Realizarea la nivelul scolii a unor
posibilitãti de obtinere a veniturilor
extrabugetare: închirieri, prestãri servicii
•Crearea unor fonduri speciale pentru
învãtãnt la nivelul Primãriei Locale

•Nevoia realizãrii unei oferte educationale
si curriculare personalizate
•Nevoia retehnologizãrii învãtãmântului
•Nevoia unui învãtãmânt care încurajeazã
competitia si favorizeazã schimbarea
•Un învãtãmânt compatibilizat cu
sistemele europene

1.3.4.Analiza contextului tehnologic

•O nouã culturã profesionalã organizatã în
jurul computerului ca instrument al
comunicãrii
•Inlocuirea tehnologiilor didactice
neeficiente cu tehnologii audio-vizuale
modernizate
•Existenţa unui sistem de resurse acordate
de stat, împrumuturi, burse private
•Salarizarea corpului didactic în functie de
rolul sãu educational si a impactului asupra
societãtii
•Învãtãmânt recuplat cu nevoile resimtite
în economie,
•Stimularea grupului de interes fatã de
problemele educatiei
•Realizarea unei dotãri corespunzãtoare
sub aspectul informatizãrii audio-
vizualului
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4. ANALIZA SWOT – REZUMAT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

Resurse materiale şi umane
- spaţii şi echipamente în concordanţă cu rolul de formator social

şi al liceului: 15 de săli de clasă, 3 laboratoare, 1 cabinete

şcolare, 1 bibliotecă, 2 terenuri de sport;

- centru de dezvoltare şi informare;

- echiparea a 100 % din sălile de clasă, precum şi a laboratoarelor

(biologie), respectiv cabinetelor (informatică, lb. moderne, lb.

română), cu mobilier nou şi ergonomic;

- costruirea unui corp de cladire cu 6 săli de clasă;

- punerea în aplicare a ordinelor OMEC 4672, 4673 şi 4674,

privind dotarea laboratoarelor, sălilor de sport, cluburilor de

sport şcolare şi a bibliotecilor;

- cadre didactice calificate şi specializate prin cursuri şi programe

post – universitare;

- personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat, deschis la

perfecţionarea continuă;

Calitatea procesului de predare – învăţare
- existenţa unui CDS în concordanţă cu cerinţele elevilor şi cu

dotările curente ale unităţii;

- ofertă şcolară bună pentru activităţi extracurriculare;

- catedre şi comisii metodice bine conturate, cu o activitate

susţinută;

- descriptori de performanţă bine elaboraţi;

- rezultate bune şi foarte bune la examenele naţionale şi la

olimpiadele şcolare;

Management
- elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională pe termen

mediu şi lung;

- utilizarea eficientă şi echilibrată a resurselor bugetare şi

- resurse financiare

insuficiente;

- probleme de reamenajare a

corpului 2 de clădire,

- motivaţie materială foarte

redusă a personalului

didactic;

- lipsa unei logistici care să

deservească deplasările

elevilor şi profesorilor în

interesul şcolii;

- diversificarea insuficientă a

metodelor de evaluare;

- perfecţionarea sistemului de

monitorizare a progresului

elevilor;

- dezvoltarea unor programe

coerente de promovare a

ofertei şcolare;
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extrabugetare;

- întocmirea Regulamentului de ordine interioară prin consultarea

elevilor, profesorilor, angajaţilor şi părinţilor;

- existenţa unui parteneriat eficient cu agenţii economici din zonă

şi o colaborare bună cu autoritatea locală;

- dezvoltarea programelor de colaborare cu ONG-uri, cu scolile

din strainatate si continuarea colaborării cu Fundaţia Alsterdorf

din Germania

OPORTUNITĂŢI RISCURI
 amplasarea liceului într-un punct nodal la confluenţa dintre cele

două judeţe Bihor - Cluj;

 ofertă educaţională;
 numar mare de absolvenţi ai ciclului gimnazial din com. Bratca

şi comunele limitrofe;

 baza materială bună;

 relaţii bune cu unităţile şcolare din oraş, judeţ, CCD;

 mijloace de comunicare şi informare modernă;

 orientarea cadrelor didactice

înspre alte nişe de pe piaţa

muncii mai stimulative

material;

 autonomia limitată a unităţii

de învăţămînt;

 lipsa motivaţiei pentru

continuarea studiilor;

 scăderea populaţiei şcolare;

 implicarea insuficientă a

comunităţii locale în

activităţile şcolii;

5. ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE

În urma analizei efectuate prin autoevaluare considerăm că există necesitatea îmbunătăţirii unor aspecte

ale activităţii din şcoală. Aceste aspecte vizează domenii diferite dupa cum urmează:

5.1 RESURSE UMANE ŞI MATERIALE
 Asigurarea ambientului educaţional în care se desfăşoară activitatea didactică.

 Dezvoltarea bazei materiale.

 Implicarea mai mare a cadrelor didactice în gestionarea resurselor existente şi găsirea de noi resurse.

 Autoevaluarea permanentă a cadrelor didactice în vederea unor posibile îmbunătăţiri ale procesului

instructiv educativ.

 Folosirea mai eficientă a cabinetelor şi laboratoarelor prin reorganizarea sălilor de clasă existente

 Dotarea cu mijloace audiovizuale şi folosirea softurilor educationale la toate disciplinele de studiu.
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 Angajarea unui administrator de reţea pentru cabinetele de informatică precum şi a unui laborant pentru

gestionarea laboratoarelor de fizică, chimie şi biologie

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Dotarea laboratoarelor de informatică cu
aparatură modernă şi mobilier ergonomic;
- Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu
mobilier nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi
adecvat unor activităţi interactive;
- Funcţionarea unui CDI
- Dotarea unor cabinete de specialitate cu
calculatoare , conectate la INTERNET;
- Crearea de noi spaţii prin darea în folosinţă a
unui nou corp de clădire cu 6 săli de clasă şi
grupuri sanitare
- Asigurarea resurselor financiare necesare bunei
funcţionări a şcolii;
- Volumul mare al materialului didactic existent în
cabinete şi laboratoare;

- Lipsa unei săli de sport adecvate standardelor
actuale;
- Uzura fizică şi morală a unor materiale
didactice;
- Dimensiunea prea mică a curţii;
- Ofertă mică la chioşcul alimentar;
- Prezenţa în insuficientă măsură a unor surse de
venituri proprii;
- Preocupări scăzute pentru atragerea de surse de
finanţare extrabugetare;
- Număr insuficient de videoproiectoare,
calculatoare portabile;
- Lipsa unei săli – media

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Sprijinul primit din partea organelor
administraţiei locale şi centrale contribuie la
modernizarea bazei materiale;
- Politica managerială bazată pe o colaborare
strânsă cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor
contribuie la identificarea unor surse de finanţare
extrabugetare;
- Sponsorizări oferite de către părinţi;

- Viteza mare în uzura morală a aparaturii
electronice şi informatice;
- Deteriorarea rapidă a mobilierului din dotările
programului de reabilitare;
- Bugetul de austeritate al Primăriei;
- Descentralizarea sistemului financiar;
- Modificări legislative în domeniul financiar;

5.2. CALITATEA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE
 Accentuarea calităţii în toate activităţile organizate pentru elevi şi cu elevii în vederea dezvoltării

acestora atât din punct de vedere profesional cât si moral.

 Utilizarea în mai mare măsură a învăţării centrate pe elev

 Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice

 Iniţierea unor proiecte educative care să permită o mai bună cunoaştere a conditiilor reale de viaţă

 Utilizarea mai frecventă a metodelor moderne de evaluare : referate, proiecte, studii de caz

5.3. MANAGEMENT
 Cultivarea spiritului de echipă

 Implicarea cadrelor didactice în elaborarea proiectelor de finanţare pentru atragerea de fonduri

comunitare

 Dezvoltarea parteneriatului părinti-şcoală
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 Informarea părinţilor despre noile orientări în domeniul educaţiei

 Găsirea de noi parteneri sociali şi valorificarea în mai mare măsură a parteneriatelor încheiate cu agenţi

economici

 Participarea la proiecte de finanţare PHARE, (CNFP ) de perfecţionare a cadrelor didactice din mediul

rural etc.

 Realizarea de parteneriate cu alte şcoli cu calificări asemănătoare, din ţară sau din afara ei, în vederea

unor schimburi de experienţă

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
- Colaborarea eficientă cu I.S.J. Bihor, cu
autorităţile locale şi cu familiile elevilor;
- Colaborarea cu instituţii din comunitatea
locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi
străinătate;
- Derularea proiectelor şcolare „ Alsterdorf” în
parteneriat cu şcoala din Germania;

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi
părinţilor;

- Numărul mic de organizaţii civice, în special
ONG-uri, cu care colaborează şcoala;
- Lipsa unor programe de reconversie
profesională;
- Absenţa unei preocupări sistematice privind
implicarea părinţilor în stabilirea obiectivelor
generale şi a ofertei educaţionale;
- Insuficienta preocupare a unor cadre
didactice pentru realizarea unor proiecte de
colaborare europeană;
- Slaba implicare în realizarea unor proiecte de
finanţare la nivel instituţional;

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- Interesul manifestat de părinţi privind
educaţia elevilor şi asigurarea unor condiţii
optime de desfăşurare a activităţii şcolare;
- Deschiderea spre colaborare a unor şcoli din
diferite ţări europene;
- Parteneriatul cu şcoli din alte judete;

-

- Accentuarea efectelor negative în educaţia
elevilor datorită unei comunicări tot mai
dificile cu familia;
- Ofertele educative mai dinamice oferite de
alte organisme cu preocupări educaţionale;
- Imposibilitatea asigurării siguranţei
individului de către organismele comunităţii;

ŢINTE STRATEGICE

1.  Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în
perspectiva egalizării şanselor. Formarea continuă a managerilor în
strânsă legătură cu previziunile de evoluţie a cadrului legislativ şi a
politicilor în domeniu.

2.  Formarea corpului profesoral pentru aplicarea metodelor
active, de grup. Profesionalizarea metodelor de recrutare şi selecţie
a cadrelor didactice şi nedidactice prin asigurarea cadrului de
dezvoltare personală.

3.  Optimizarea procesului de predare/învăţare prin utilizarea unor
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instrumente moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor
educaţionale folosite în lume (AEL)

4.  Îmbogăţirea bazei materiale, modernizarea laboratoarelor şi
motivarea personalului în vederea realizării scopurilor propuse, prin
atragerea de resurse bugetare şi extrabugetare

5.  Atragerea unor elevi cât mai bine pregătiţi, cu potenţial
intelectual ridicat, prin activităţile de promovare şi marketing

6.  Crearea unui climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru
elevii şi profesorii şcolii

7.  Dezvoltarea spiritului de colaborare şi a multiculturalismului
prin dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi internaţionale

8. Participarea tuturor cadrelor didactice la programele de
formare continuă, asigurate de instituţiile abilitate, în funcţie de
nevoile identificate

OPŢIUNI STRATEGICE

IV.5.1 Dezvoltare managerială
Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice,

realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare a calităţii în educaţie.

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE
Formarea propriei identităţi a şcolii;
Formarea abilităţilor de identificare a
nevoilor proprii şi de rezolvare de probleme;
Formarea aptitudinilor de relaţionare
interpersonale de comunicare şi de rezolvare
de conflicte;
Stimularea capacităţii de muncă în echipă şi
de rezolvare de proiecte colective.

Promovarea unui climat de
muncă de încredere
reciprocă, de respect;
Implicarea cadrelor
didactice şi a elevilor în
procesul managerial şi viaţa
şcolii.
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6. PLANURI OPERAŢIONALE
6.1. ACŢIUNI PENTRU ŞCOALĂ:
6.1.1 OBIECTIVE SPECIFICE ŞI ŢINTE (ADAPTATE DUPĂ PLAI)

PRIORITATEA NR. 1.

Dezvoltarea capacităţilor de orientare şcolară şi profesională

Obiectivul strategic

Dezvoltarea competenţelor profesorilor consilieri (diriginţi) în utilizarea unor instrumente

specifice, cunoaşterea şi vehicularea informaţiilor certe despre lumea ocupaţiilor, colaborarea cu

psihologul şcolar în vederea cunoaşterii abilităţilor şi aptitudinile elevilor.

Rezultate aşteptate (ţinte):

a) Pregătirea prin cursuri de formare a tuturor profesorilor consilieri ( diriginţi) şi a cadrelor

didactice care predau orientare şi consiliere vocaţională.

Termen: 2015

b) Elaborarea unor suporturi informaţionale necesare diriginţilor în activitatea de consiliere şi

orientare (2 materiale auxiliare/ an) . Termen: 2015

c) Îmbunătăţirea abilităţilor profesorilor de a valorifica mai eficient valenţele fiecărei discipline în

consilierea privind cariera. Termen: 2016

d) Pregătirea a cel puţin 3 profesori ca formatori pentru educaţia părinţilor

Termen: 2017

PRIORITATEA NR. 2.

Dezvoltarea parteneriatului şcoală– comunitate locală

Obiectivul strategic

Formarea abilităţilor necesare pentru creşterea eficienţei activităţilor în parteneriat cu

comunitatea locală în vederea sprijinirii învăţământului. Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat la nivel

naţional şi internaţional.

Rezultate aşteptate (tinte):

Întărirea importanţei Liceului Teoretic nr.1 Bratca în perspectiva economică şi socio – culturală

a Comunei Bratca şi a zonei astfel ca filierele, profilurile, specializările (oferta curriculară - de

şcolarizare) să concorde cu nevoile locale de formare profesională, peste 90 %.

Termen: 2016

 Atragerea unor agenţi economici în relaţii de parteneriat pentru amenajarea şi dotarea spaţiilor

destinate procesului instructiv - educativ.
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Termen: 2017

 Asigurarea desfăşurării activităţii de pregătire de specialitate prin baze proprii de instruire sau

prin relaţii de parteneriat astfel încât exigenţele curriculelor şi normativelor în vigoare să fie

realizate.

Termen: 2015

 Realizarea a cel puţin 2 relaţii de parteneriat pe termen lung cu unităţi şcolare similare din alte

ţări şi 6 relaţii de parteneriat cu şcolii similare din ţară. Termen: 2016

PRIORITATEA NR. 3.

Prognoze sectoriale pe termen mediu şi lung

Obiectivul strategic

Cunoaşterea nevoilor comunităţii privind competenţe şi abilităţi noi.

Rezultate aşteptate (tinte) :

 Prognoze sectoriale privind piaţa muncii din zonă şi la nivel regional.

Termen: 2016

 Bază de date privind evoluţia populaţiei şcolare, grupa de vârstă 15 – 19 ani.

Termen: 2015

 Consolidarea şi îmbunataţirea imaginii Liceului Teoretic nr.1 Bratca în comunitate.

Termen: 2015

PRIORITATEA NR. 4.

Prevenirea şi reducerea abandonului şcolar

Obiectivul strategic

Reducerea numărului de elevi privind abandonul şcolar

Rezultate aşteptate (ţinte):

 Elaborarea unor studii privind cauzele care duc la abandon şcolar.

Termen : 2015

 Elaborarea unor strategii de acţiune pe termen scurt şi mediu cu scopul de a determina elevul să

urmeze cel putin invăţământul obligatoriu

Termen: 2013

PRIORITATEA NR. 5.

Imbunătăţirea calităţii actului de predare – învăţare

Obiectivul strategic

Înţelegerea temeinică a conceptului de învăţare centrată pe elev şi elaborarea strategiilor de

implementare a acestui concept. Cunoaşterea planurilor cadru de învăţământ, a standardelor de

pregătire profesionala şi a curriculelor .
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Utilizarea metodelor activ-participative în procesul instructiv-educativ. Rezultate aşteptate

(ţinte):

 Identificarea unor strategii de predare-învăţare specifice curriculum-ului.

Termen: 2015

Identificarea stilurilor de învăţare ale elevilor. Termen: 2015

 Elaborarea la nivelul fiecărei catedre a proiectelor de lecţii pe baze moderne

Termen: 2013-2017

 Parcurgerea cursurilor de formare (grade didactice, cursuri de perfecţionare, dezvoltare de noi

competenţe, masterate etc.) de majoritatea cadrelor didactice.

Termen: 2015-2016

 Dobândirea de abilităţi de utilizare a calculatorului în activitatea de predare - învăţare de către

toţi profesorii. Termen: 2013-2017

 Participarea profesorilor la toate întâlnirile metodice de specialitate.

Termen: 2015-2017

 Normele didactice vor fi acoperite cu personal didactic calificat în proporţie de 100 % .

Termen: 2015

Raportul elevi / cadru didactic va fi anual, în medie 12,5 – 14, în jurul mediei pe judeţ.

Termen: 2014

 Personalul didactic va participa la toate stagiile de perfecţionare didactică şi ştiinţifică prevăzute

de actele normative în vigoare. Termen: 2012-2016

 Personalul didactic care îşi va continua activitatea în cadrul şcolii de la un an şcolar la altul va fi

de cel puţin 95 % din total (personal didactic titular şi cu normă de bază).

Termen: 2014

 Personalul didactic auxiliar va fi calificat şi angajat conform legii în proporţie de 100 %

acoperind normativele în vigoare. Termen: 2015

 Cadrele didactice vor realiza proiectarea demersului didactic respectând reperele metodologice

în vigoare, vor adopta un sistem coerent de evaluare, utilizând metode alternative conform

standardelor prevăzute în curriculele naţionale. Termen: 2013- 2017

 Liceul Teoretic nr.1 Bratca va iniţia şi va realiza proiecte educative în toate domeniile de

interes (educaţie pentru sănătate, rutieră, pentru pace, democraţie, ecologică, cultural artistică

etc). Termen: 2015

 La evaluarea anuală personalul didactic va obţine o proporţie de 100 % “foarte bine”.

Termen : 2013-2016
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 Se vor elabora curricule pentru discipline opţionale care vor fi aprobate de Inspectoratul Şcolar

în proporţie de 100 %. Termen : 2013-1017

Se va asigura existenţa planurilor de învăţământ şi programelor şcolare, în proporţie de 100 % precum

şi a auxiliarelor curriculare în proporţie de cel puţin 90 % (manuale, fişe de lucru, ghiduri, culegeri de

probleme). Termen : 2015

PRIORITATEA NR. 6.

Creşterea competenţelor cheie şi profesionale. creşterea eficienţei activităţii de predare - învăţare

Obiectivul strategic

Dezvoltarea la elevi a competenţelor specifice, de comunicare (inclusiv într-o limbă străină),

dezvoltarea gândirii creatoare în rezolvarea unor probleme, dezvoltarea spiritului de echipă, , abilităţi

antreprenoriale şi manageriale.

Rezultate aşteptate (ţinte):

 Cel puţin 90 % dintre absolvenţii şcolii vor putea urma cursuri postliceale si universitare

 Rata de promovabilitate pe an şcolar va depăşi rata medie de promovabilitate la nivel judeţean.

 Rata medie de repetenţie se va reduce de la an la an şi va fi sub rata medie pe judeţ.

 Ponderea elevilor participanţi la examenele de finalizare ale cursurilor (bacalaureat şi atestat )

va fi de peste 95% în fiecare an şcolar.

 Ponderea elevilor care au promovat examenele de finalizare a cursurilor (examen de

bacalaureat, atestat, etc.) va fi de cel puţin de 90 %.

 Se vor organiza fazele locale pentru toate concursurile şi olimpiadele şcolare.

 Performanţele propuse vor fi :

-Obţinerea anuală a 5 premii şi menţiuni la faza judeţeană a concursurilor şcolare

-Clasarea anuală a cel puţin un elev între primii 5 din judeţ la toate disciplinele

-Obţinerea de cel puţin un titlu la echipele de jocuri sportive ale şcolii.

 Se va monitoriza, în proporţie de cel puţin 90 % situaţia elevilor după absolvirea diferitelor

forme de învăţământ din cadrul şcolii.

 Frecvenţa medie pe şcoală se va cifra la 90 – 95 %.

 Ponderea elevilor cu note scăzute la purtare se va reduce de la an la an şi nu va fi mai mare de

4 – 5 %
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PRIORITATEA NR. 7.

Eficientizarea reţelei şcolare

Obiectivul strategic

Realizarea planului de şcolarizare la nivelul aprobat şi în concordanţă cu tendinţele de

dezvoltare economico – socială a comunitaţii locale si a zonei.

Iniţierea unor proiecte de testare a pieţei muncii care să permită realizarea unui plan de

şcolarizare cât mai realist.

Rezultate aşteptate (ţinte) :

 Nivelul optim de acoperire a tuturor claselor conform legislaţiei în vigoare.

Termen : 2013-2017

PRIORITATEA NR.8.

Dezvoltarea resurselor materiale al Liceului Teoretic nr.1 Bratca

Obiectivul strategic

Îmbunătăţirea condiţiilor oferite pentru desfăşurarea tuturor activităţilor din cadrul procesului de

învăţare – predare.

Rezultate aşteptate (ţinte):

 Organizarea de cabinete şi laboratoare de specialitate pentru toate disciplinele din planurile de

învăţământ, inclusiv pentru activitatea de informare şi consiliere.

Termen: 2015

 Dotarea în proporţie de cel puţin 80 % cu mijloace de învăţământ prevăzute de normativele de

dotare minimală în vigoare pentru fiecare disciplină sau arie curriculară din planul de

învăţământ. Termen: 2015

 Asigurarea pentru fiecare catedră (arie curriculară) a cel puţin 3 calculatoare cu performanţele

corespunzătoare , o imprimantă şi un video proiector. Termen 2016

 Realizarea unui nou cabinet de informatică cu calculatoare superioare ca şi performanţă .

Termen : 2017

 Dotarea cu soft-uri de înaltă performanţă pentru activităţile din domeniul specializărilor actuale

şi viitoare, astfel ca toate disciplinele să dispună de 4 – 5 soft-uri specifice.

Termen : 2017

Numărul elevilor / calculator va fi : 1 –1 în cadrul orelor la liceu – curs zi

Termen : 2017
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 Liceul Teoretic nr.1 Bratca va avea autorizaţiile prevăzute de actele normative în vigoare în

proporţie de 100 %. Termen: 2013-2017

 Bază materială va avea asigurate toate condiţiile igienico – sanitare şi de protecţia muncii,

conform actelor normative în vigoare.

 Mobilierul şcolar va fi înlocuit în proporţie de 100% cu mobilier care să respecte condiţiile

ergonomice Termen : 2016

 Creşterea randamentului instalaţiei de încălzire a şcolii.

Termen: 2016

 Se va amenaja sala de sport în incinta liceului. Se va asigura dotarea cu mijloace didactice

prevăzute în normativele în vigoare. Termen: 2015-2017

6.2. PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2016 - 2017
INVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - 8 grupe

INVĂŢĂMÂNT PRIMAR - 16 clase

INVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL – 11 clase

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL – 8 clase

curs zi-clasa a-IX-a

1. FILIERA TEORETICĂ (2 clase)

Profil: REAL

Matematică - Informatică - 1 clasă

Ştiinţe ale naturii -1 clasă

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL frecvenţă redusă - 2 clase

6.3 PLANUL DE PARTENERIAT
Pentru anii următori şcoala îşi propune sa extindă relaţiile de parteneriate educaţionale şi profesionale

cu:

-POLIŢIA COMUNEI BRATCA

-PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRATCA

-C.R.R.C.H. BRATCA

-FUNDAŢII: ,ALSTERDORF – GERMANIA , RUHAMA etc.

-O.N.G.-uri

-UNIVERSITATEA ORADEA,
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6.4 PLANUL DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ A PERSONALULUI
Forme de perfecţionare a personalului didactic din şcoala noastră:

- cursuri de formare continuă pentru obţinerea gradelor didactice, masterate, etc.

- cursuri de formare continuă prin I.S.J., CCD, Universităţi, comisii metodice, consilii

profesorale cu temă, autoperfecţionare

- cursuri de formare continuă organizate la nivel naţional prin programul Phare CNFP pe

specialităţi, calitate, consiliere, parteneriat, evaluare manuale etc.

-cursuri de perfecţionare pentru utilizarea calculatorului şi a mijloacelor audiovizuale

-cursuri de formare a cadrelor didactice , organizate de ONG-uri şi fundaţii

6.5 FINANŢAREA PLANULUI
RESURSE FINANCIARE:

I. Bugetul pe anul calendaristic 2016
Resurse din bugetul local :

- cheltuieli de personal: 2744 mii lei RON

- cheltuieli materiale: 376 mii lei RON

7. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
7.1 ORGANIZAREA PROCESULUI DE CONSULTARE PENTRU ELABORAREA PDI

Pentru elaborarea planului de dezvoltare al şcolii au fost consultate şi cunoscute următoarele

niveluri: Ministerul Educaţiei Nationale

Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI);

Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ (PLAI);

Resursele materiale, umane şi financiare ale şcolii.

Nivelurile interne şi externe consultate facilitează eleborarea planurilor strategice pe termen

lung pentru învăţământul preuniversitar din România, având drept scop asigurarea corespondenţei între

cererea actuală şi viitoare de abilităţi şi competenţe pe piaţa muncii din regiunea noastră dar şi pentru

contextul de politici şi dezvoltări la nivel european.

Liceul Teoretic nr.1 Bratca a elaborat PDI în concordanţă cu realităţile locale având ca ţintă

atingerea obiectivelor formulate la capitolele anterioare.

În elaborarea PDI există uneori constrângeri datorate inexistenţei unor informaţii exacte ale

problemelor din reţelele externe şi interne.
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Cu toate neajunsurile existente pe plan regional şi local colectivul de elaborare a PDI-ului din

şcoala noastră a încercat şi reuşit să elaboreze un document flexibil şi adaptabil la cerinţele locale şi

regionale.

7.2 ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI

ACTUALIZARE PDI

Monitorizarea şi evaluarea, propunerea acţiunilor şi repetarea încercărilor sunt sarcini care revin

ministerului, consorţiilor regionale şi comitetelor locale de dezvoltare. Aceste organisme au acces la

informaţii privind tendinţele şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă în principal prin cooperarea

comună cu partenerii externi.

Managementul şcolii urmăreşte derularea programului în şcoală şi colaborarea cu partenerii

economico-sociali şi întocmeşte raportul de autoevaluare stabilind periodic punctele tari şi punctele

slabe ale şcolii şi pe bază acestora planul de îmbunătăţire a activităţii cu ţinte şi responsabilităţi precise.

Planul de îmbunătăţire a activităţii şcolii este amendat cu propunerile evaluatorilor externi

(Raportul Inspectoratului Şcolar, Raportul expertului Phare,Raport ARACIP) precum şi cu propunerile

partenerilor economico-sociali.

Monitorizarea situaţiei absolvenţilor şcolii oferă feed-back pentru prognozarea evoluţiei pentru

actualizarea PDI.

Data, septembrie 2016 Intocmit,

Director Prof. Gherman Leontin
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IMAGINI DIN ŞCOALĂ
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SALA PROFESORALĂ
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Imagini din școală
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Laboratorul de Informatică
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Cabinet de Matematică
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Laborator de Fizică

Cabinet de Limba română
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Cabinet de Limba franceză
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Laborator de Chimie
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