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Ministerul Educaţiei și Cercetării
Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului
Profesional si Tehnic
Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
Planul de Acţiune al Școlii
Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului
Social
Învăţământ Profesional si Tehnic
Tehnical, Vocational and Educational Training
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
Cerinţe Educaţionale Speciale
Casa Corpului Didactic
Inspectorat Școlar Judeţean
Curriculum la Decizia Școlii
Curriculum în Dezvoltare Locală
European Qualification Framework Cadrului
European al calificărilor
European Credit system for Vocational Education
and Training
European Credit Transfer and Accumulation System
European Network for Quality Assurance in
Vocational Education and Training
Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi
şi capacităţi personale, sociale şi/sau metodologice în
situaţii de muncă sau de studiu şi pentru dezvoltarea
profesională şi personală. În contextual Cadrului
European al calificărilor, competenţa este descrisă
din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.
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1.Partea I. Context
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” este o unitate școlară reprezentativă pentru Municipiul
Ploiești, care promovează o educație modernă, conectată la standardele europene și oferă instrumentele de
dezvoltare ale elevilor atât în context informal, cât și în context nonformal.
Școala este preocupată de crearea unui climat favorabil studiului și învățării continue, de siguranță,
de promovare a unor seturi complexe de cunoștințe, abilități, atitudini și valori astfel încât elevii să fie
responsabili și performanți pe piața muncii.
Școala noastră este preocupată constant de dezvoltarea în plan european și prin proiectele
implementate în ultimii cinci ani, prin activitățile desfășurate de elevi și profesori, Liceul Tehnologic
”Toma Socolescu” a obținut titlurile de Școala Asociată Unesco, Școală Europeană și Școală
eTwinning și Școală parteneră Microsoft.

1.1. OBIECTIVE STRATEGICE NAŢIONALE
Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020 are următoarele
obiective și direcții de acțiune:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătăţirea relevanţei sistemelor de formare profesională pentru piaţa muncii
1. Actualizarea instrumentelor de descriere a ocupaţiilor şi calificărilor, a curriculumului şi a
auxiliarelor curriculare, pe nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul național al calificărilor,
pentru o mai bună articulare între subsisteme, pentru facilitarea mobilităţii în educaţie şi formare
profesională și pentru creşterea relevanţei pentru piaţa muncii.
2. Dezvoltarea mecanismelor pentru anticiparea competenţelor solicitate pe piaţa muncii, definirea
profilurilor profesionale, în scopul dezvoltării/revizuirii calificărilor în concordanţă cu abilităţile şi
cunoştinţele relevante pentru nevoile pieţei forţei de muncă şi adaptarea programelor de învăţământ
la nevoile şi tendinţele pieţei muncii.
3. Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor programelor de formare.
4. Îmbunătăţirea învăţării la locul de muncă în formarea profesională.
5. Îmbunătăţirea mecanismelor de finanţare publică şi privată a formării profesionale.
6. Creşterea implicării partenerilor sociali în dezvoltarea sistemului de formare profesională.
Obiectivul strategic 2: Creşterea participării şi facilitarea accesului la programele de formare
profesională
1. Dezvoltarea marketingului programelor de formare profesională și al rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal.
2. Îmbunătăţirea orientării profesionale şi a consilierii în carieră.
3. Consolidarea şi flexibilizarea mecanismelor de recunoaştere şi validare a rezultatelor învăţării
dobândite în context nonformal şi informal.
4. Facilitarea accesului la programele de formare profesională din sistemul de învățământ pentru
tineri, cu accent pe cei din grupuri vulnerabile.
Obiectivul strategic 3: Îmbunătăţirea calităţii formării profesionale
1. Dezvoltarea unui cadru naţional de asigurare a calităţii educației și formării profesionale la nivel de
sistem.
2. Asigurarea calității certificării rezultatelor învățării.
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3. Îmbunătăţirea competenţelor persoanelor cu atribuţii în furnizarea programelor de formare
profesională din formarea profesională inițială şi formarea profesională continuă și în evaluarea
rezultatelor învăţării dobândite în context formal, nonformal și informal.
4. Îmbunătăţirea infrastructurii formării profesionale iniţiale şi continue.
5. Promovarea excelenţei în educație și formare profesională.
Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul
formării profesionale
1. Dezvoltarea componenţelor privind inovarea, creativitatea şi spiritul antreprenorial din cadrul
programelor de formare profesională.
2. Dezvoltarea mobilităţii internaţionale în formarea profesională.
3. Extinderea învăţării mutuale şi a schimbului de bune practici, în vederea asigurării premiselor
pentru participarea la o piaţă a muncii europene incluzive.

1.2. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE REGIONALE
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII
Obiectiv: Corelarea ofertei şcolilor IPT din regiune cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a
procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi
continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi.
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL
LA EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN REGIUNE
Obiectiv: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor,
indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI DIDACTICO-MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN
REGIUNE ÎN PARTENERIAT CU ALTE ORGANIZAŢII
Obiectiv: Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din regiune în concordanţă cu
cerinţele domeniilor de pregătire profesională.
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU IPT
Obiectiv: Dezvoltarea parteneriatului social activ pentru formarea profesională, în scopul planificării
strategice a IPT la nivel regional.
PRIORITATEA 5: FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN
ŞCOLILE IPT ALE REGIUNII
Obiectiv: Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT.
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI
CONSILIERE PROFESIONALĂ A ELEVILOR DIN IPT
Obiectiv: Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale
şi ratelor de tranziţie către nivele superioare de educaţie.
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1.3. PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LOCALE
PRIORITATEA 1: ARMONIZAREA OFERTEI IPT CU PIAŢA MUNCII
Obiectiv 1.1: Corelarea ofertei şcolilor IPT din județ cu nevoile de calificare, în condiţiile de calitate a
procesului de educaţie şi formare profesională, în scopul facilitării tranziţiei de la şcoală la viaţa activă şi
continuării învăţării pe tot parcursul întregii vieţi.
Obiectivul 1.2: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare
Obiectivul 1.3: Diversificarea serviciilor oferite prin şcolile din ÎPT.
PRIORITATEA 2: ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIN SISTEMUL IPT PRIVIND ACCESUL
LA EDUCAŢIE AL TINERILOR DIN JUDEŢUL PRAHOVA
Obiectivul 2.1: Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor
elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la educaţie.
PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE A ŞCOLILOR IPT DIN JUDEȚ
Obiectivul 3.1: Reabilitarea şi dotarea cu echipamente didactice a şcolilor IPT din județ în concordanţă cu
cerinţele domeniilor de pregătire profesională.
PRIORITATEA 4: EFICIENTIZAREA RELAŢIILOR PARTENERIALE EXISTENTE ŞI
DEZVOLTAREA DE NOI PARTENERIATE PENTRU TVET
Obiectivul 4.1: Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru asistarea
deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT.
PRIORITATEA 5: FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE DIN
ŞCOLILE IPT
Obiectivul 5.1: Asigurarea accesului la formare profesională continuă a cadrelor didactice din IPT.
PRIORITATEA 6: EFICIENTIZAREA ŞI DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR DE CONSILIERE
PROFESIONALĂ A TINERILOR
Obiectivul 6.1: Dezvoltarea practicilor de consiliere psihologică, profesională şi pentru carieră în fiecare
şcoală IPT. Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de
muncă.
PRIORITATEA 7: ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN SISTEMUL IPT
Obiectiv: Implementarea Sistemului Naţional de Asigurare a Calităţii în ÎPT.
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1.4. MISIUNEA ȘCOLII
Școala nostră se angajează să promoveze și să asigure elevilor săi o pregătire la nivel înalt, în
concordanță cu cerințele și evoluția societății, să ofere o educație centrată pe competențe potrivită cu
obiectivele traseului lor profesional pe tot parcursul vieții.
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” Ploiești dorește să consolideze un climat pozitiv în şcoală,
al diversității și incluziunii sociale, să dezvolte elevilor valori și credințe pentru a deveni cetățeni activi,
atenți cu mediul înconjurător și integrați pe piața muncii atât în țară cât și în Uniunea Europeană.

1.5. VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” Ploiești își propune să răspundă cerințelor unei educații de
înaltă calitate, să formeze tineri conștienți de valoarea lor și răspunzători de rolul pe care îl au în
dezvoltarea unei societăți durabile.
Școala noastră oferă elevilor accesul la educaţie în scopul atingerii performanţei individuale şi colective și
îşi propune următoarele obiective generale:

O1. Armonizarea educației elevilor cu noile tendințe tehnologice, economice și sociale, astfel încât
elevii să dobândească competențele cheie necesare dezvoltării personale, incluziunii sociale şi
găsirii unui loc de muncă în spațiul unitar european.
O2. Formarea unei atitudini responsabile şi a unei conduite adecvate a elevilor în raport cu mediul
ambiant, prin inţelegerea şi interpretarea impactului activităţilor umane distructive asupra
mediului și ocrotirea acestuia constant, consecvent, riguros.
O3. Dezvoltarea competențelor metodice și de specialitate ale personalului didactic în vederea
valorizării și dezvoltării de noi atitudini și conduite adaptative, prin parcurgerea de programe de
dezvoltare și formare profesională.
O4. Promovarea valorilor europene, prin dezvoltarea de parteneriate cu alte instituții din spațiul
european și realizarea de schimburi de bune practici, în scopul îmbunătățirii formării profesionale
ale resursei umane din școala noastră.
1.6. PROFILUL ȘCOLII
A. INFORMAȚII GENERALE
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” are sediul în Municipiul Ploiești, str. Gheorghe Grigore
Cantacuzino, nr.328, situat în partea de Vest a orașului, zonă în care s-a dezvoltat Parcul Industrial Vest, în
care își desfășoară numeroși operatori economici. Liceul şcolarizează elevi din municipiul Ploiești, din
judeţul Prahova şi din alte judeţe( ex. Dâmbovița, Buzău). Cei mai mulți elevi din alte localităţi fac naveta
zilnică, puțini stau în internat sau în gazdă.
Tipul şcolii - este Liceu Tehnologic cu următoarele niveluri de şcolarizare:
 Liceu: Filiera Tehnologică:
1. cursuri de zi (IX-XII) - Domeniile de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice,
Fabricarea produselor din lemn, Resurse naturale și protecția mediului.
2. cursuri seral (IX-XIII) - Construcții, instalații și lucrări publice, Fabricarea produselor din
lemn, Resurse naturale și protecția mediului.
 Liceu: Filiera Teoretică:
1. cursuri de zi (IX-XII) - Matematică-informatică, Științele naturii;
2. cursuri seral - Științe sociale;
An școlar 2021-2022

7

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”
 Învățământ profesional - Domeniile de pregătire: Construcții, instalații și lucrări publice;
Fabricarea produselor din lemn.
 Învățământ postliceal - Școala de maiștri: Domeniile de pregătire: Construcții, instalații și
lucrări publice, calificarea: Maistru instalator în construcții.
 Învățământ postliceal - Școala postliceală: Domeniile de pregătire: Resurse naturale și protecția
mediului, Servicii.
A.1. Construcția școlii
În data de 27.10.1958, prin Ordinul 240, s-a înființat Școala Profesională de Construcții care trebuia
să pregătească o clasă de zidari, o clasă de dulgheri și o clasă de instalatori tehnico-sanitari. În perioada
1958 - 1968, datorită dezvoltării continue a școlii, sediul acesteia s-a schimbat de mai multe ori. În anul
1968 sediul școlii se mută în locația actuală, care este o clădire modernă, trainică, cu parter și 2 nivele, sub
denumirea “Liceul Industrial Nr. 5” și care dispunea de 14 săli de clasă, 2 laboratoare, 2 ateliere, sală
pentru bibliotecă, spații pentru cancelarii, pentru serviciul administrativ, la care se adaugă 2 mari internate
cu o capacitate de 300 de elevi. Cu începere din anul 1971 școala este transformată în grup școlar de
construcții având clase de școală profesională, de maiștri și sunt înființate primele clase de liceu industrial,
cu profiluri în domeniul construcțiilor: constructori structuri, finisori, instalatori, mecanici pentru utilaje în
construcții, electricieni, desenatori tehnici, tâmplari.
 Evoluţia denumirii liceului:
 1958 - Școala Profesională de Construcții;
 1968 - Liceul Industrial Nr. 5;
 1992 - Grupul Școlar Industrial de Construcții Montaj Nr.2. Ploiești;
 1993 - Grupul Școlar Industrial “Toma N. Socolescu”;
 2011 - Colegiul Tehnic ”Toma N.Socolescu”, numele unui ilustru architect al Ploieștiului;
 2019 - Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu”.
 Numărul clădirilor care găzduiesc spaţii de învăţământ este de 3 în care funcţionează săli de clasă,
laboratoare şi cabinete de specialitate.
La conducerea liceului s-au aflat profesori de valoare, profesori dăruiți școlii care au depus eforturi
considerabile pentru ridicarea școlii în ceea ce privește calitatea actului de învățare, calitatea educației. Echipele
manageriale au fost formate din directori și directori adjuncți care au răspuns cerințelor reformelor de
învățământ.
A.2. Utilități
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” dispune de toate utilităţile necesare: curent electric, apă rece și caldă
din reţeaua stradală, canalizare, sistem de încălzire centralizată.
A.3. Context Geo - Economic
Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” este situat în mediul urban, în municipiul Ploiești, capitală de judeţ
cu aproximativ 228.000 locuitori.
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B. INDICATORI DE STARE
INFORMAȚII PRIVIND ANUL ȘCOLAR 2020– 2021
PROFILE DE STUDIU AN ȘCOLAR 2020-2021:
LICEU ZI

FILIERA

Tehnologică
Nivel 4

Teoretică

PROFILUL

SPECIALIZAREA

Tehnic

Tehnician desenator pentru construcții și instalații

Tehnic

Tehnician în construcții și lucrări publice

Tehnic

Tehnician instalator pentru construcții

Tehnic

Tehnician designer mobilă și amenajări interioare

Tehnic
Resurse naturale și protecția
mediului
Real

Tehnician proiectant produse finite din lemn

Real

Științe ale naturii

Uman

Științe sociale

Tehnician ecolog și protecția calității mediului
Matematică -informatică

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL
NIVELUL DOMENIUL

Nivelul 3

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal

Construcții, instalații și lucrări publice

Instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze

Construcții, instalații și lucrări publice

Zidar- pietrar- tencuitor

Construcții, instalații și lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL
NIVELUL
Nivelul 3

DOMENIUL

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

Construcții, instalații și lucrări publice

Dulgher-tâmplar-parchetar

Construcții, instalații și lucrări publice

Zidar- pietrar- tencuitor

Construcții, instalații și lucrări publice

Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar

LICEU - SERAL
NIVELUL

Nivelul 4

Teoretic

PROFIL

CALIFICAREA PROFESIONALA

Tehnic

Tehnician în construcții și lucrări publice

Tehnic

Tehnician în prelucrarea lemnului

Resurse naturale și protecția mediului

Tehnician hidrometeorolog

Uman

Științe sociale
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ȘCOALA POSTLICEALĂ
NIVELUL
Nivel 5

DOMENIUL

CALIFICAREA PROFESIONALA

Protecția mediului

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului

Servicii

Proiectant decorațiuni interioare

a) Informaţii privind efectivele de elevi:
 În anul școlar 2020-2021, au fost înscriși 1004 elevi în 40 de clase:
Forma de învățământ

Nr. de clase

Nr. elevi înscriși la
început de an școlar

Liceu zi

20

587

Liceu seral

9

212

Școala profesională

9

165

Școala postliceală

2

40

40

1004

Total





Structura efectivelor de elevi din şcoală, în funcţie de domiciliul acestora: 1004 elevi
- Ponderea elevilor din Ploiești: 351 (34.96 %)
- Ponderea elevilor care fac naveta zilnică: 633 (63,04%)
- Ponderea elevilor care stau în internat sau gazdă: 20 (1,99 %)
Numărul elevilor care beneficiază de ajutoare:
- Bani de liceu 2020-2021: 16
- Bursa profesionala 2020-2021: 163

b) Informaţii privind personalul angajat
b.1. Personalul didactic: 71 persoane
 Norme didactice: 69.95
 Personalul didactic angajat:
- Cadre didactice titulare: 49 persoane
- Cadre didactice suplinitoare (12 suplinitori calificati, 7 pensionari, 3 asociati ): 22 persoane
 Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 71 persoane
Personal didactic calificat:
- Doctorat = 2 persoane - 2,81%
- Gradul I = 47 persoane - 66,19 %
- Gradul II = 5 persoane - 7,04 %
- Gradul definitiv = 13 persoane - 18,3 %
- Debutanți calificați = 4 persoane - 5,63 %
b.2. Personalul didactic auxiliar: 11 norme
 Distribuţia
Funcţia
Număr
personal
Administrator financiar – ctb șef
1
Secretar șef

An școlar 2021-2022

1

Calificat

CalificatStudii

DA

Studii superioare
economice
Studii superioare
economice

DA

Obs
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Funcţia

Calificat

CalificatStudii

Secretar școala

Număr
personal
2

Obs

DA

Administrator patrimoniu

1

DA

Tehnician

1

DA

Bibliotecar

1

DA

Pedagog școlar

1

DA

Laborant

1

DA

Ajutor analist programator

1

DA

Supraveghetor noapte

1

DA

Studii superioare/Studii
medii
Studii medii/ școală
postliceală
Studii medii/ școală
postliceală
Studii superioare
biblioteconomie
Studii superioare
psihopedagogie
Studii superioare
ingineria mediului
Studii medii/
superioare fără licență
Studii medii/ școală
postliceală

b.3. Personalul de conducere
Director
(numeleşiprenumele)

Calificarea

Gradul
didactic

Avramescu Rodica

Matematică

I

Vechime
la
catedră
40

Mihai Adriana
Nicoleta

Biologie

I

32

Documentul de
numire
în funcţie
Decizie ISJ
1105/31.10.2018
Decizie ISJ
1106/31.10.2018

Modalitatea
numirii pe
funcţie
Concurs
Concurs

b.4. Personal nedidactic
 Total: 14 persoane = 13.50 norme
Distribuţia
- Îngrijitori - 7 persoane
- Muncitor - 2 persoane
- Muncitor necalificat ( lenjereasa) - 1 persoană
- Paznic - 4 persoane
C. Resurse materiale
c.1. Aspecte cantitative privind spaţiul de învăţământ:
Școala este dotată cu mobilier nou, modern executate din fonduri proprii. Accesul la internet este
permanent atât pentru profesori cât și elevi.
I. Clădirea școlii alcătuită din :
- 2 săli de clasă;
- 2 laboratoare (fizică și chimie);
- 13 cabinete (tehnic, instalații, construcții, ecologie, istorie, socio-umane, limba română, limbi
moderne, matematică, Knauf, resurse naturale și protecția mediului amenajat si dotat cu sprijinul
Fundatiei TIMKEN Romania, religie, desen);
- 1 bibliotecă cu peste 35.000 volume;
- 1 cabinet Centrul de Documentare şi Informare (CDI);
- 1 cabinetul CEAC;
- 1 cabinet Consiliere psihologica.
An școlar 2021-2022
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II. Clădirea căminul I alcătuită din:
- 1atelier - pentru prelucrarea mecanică a lemnului;
- 4 ateliere - tâmplărie (prelucrări manuale);
- 1 atelier - instalații;
- 1atelier - construcții;
- 6 săli de clasă amenajate la etajul I;
- 3 cabinete informatică;
- 1 cabinet SSM;
- 1 cabinet AUTOCAD;
- 1 cabinet ”Finisaje”.
- 1 Cabinet ROSE;
- 1 cabinet ERASMUS pentru proiecte internationale
- 2 nivele cu cate 6 camere de locuit pentru internii liceului, cu grupuri sanitare, sală de studiu.
III. Clădirea căminului II alcătuită din:
- 1 sală de sport amenajată în clădirea căminului II la parter;
- 1 cabinet de biologie;
- 1 cabinet de geografie;
- 1 cabinet Incluziune socială.
Toate cabinetele fiind dotate cu video proiector, calculator, multifuncțională, mobilier modern.
- 5 camere pentru locuit la etajul III.
- La parterul căminului II – este cabinetul medical modernizat după standarde europene, dotat cu
sală de tratamente, sală de așteptare, grup sanitar.
c.2. Gradul de încărcare al şcolii :
 indice de ocupare: 100 %
 numărul de schimburi pe zi:
- liceu și învățământ profesional - 1 schimb
- liceu seral și posliceal - 1 schimb

D. Parteneriate cu operatorii economici pentru învățământ profesional
Unitatea de învăţământ
(adresă, e-mail, telefon
scoala, tel. celular
director)
Liceul Tehnologic
"TOMA SOCOLESCU",
reprezentat prin
AVRAMESCU RODICA,
in calitate de director, cu
sediul in PLOIESTI,Str.
Gh.Gr. Cantacuzino, nr.
328,PRAHOVA,telefon:
0244-552251,
fax: 0244-407024,
tel. Director: 0745
024.013

An școlar 2021-2022

Partener social (adresă, telefon, domeniu de
activitate)

SC CONSTRUCȚII ERBAȘU SA
Cristian Erbasu
Bucuresti, Sector 1, str. Nicolae G.
Caramfil, nr. 72, parter, ap. 1, camerele 2 si
4, ap. 2, bloc XXIIA, sector 1, tel/fax
021.232.35.45/021.232.25.05
mirceatoader@erbasu.ro

-

S.C. SAISENCONSTRUCT S.R.L.
Serban Ion
Str. Crisan, nr 18 A, Bl 134C, Sc B, ap 30,
Ploiesti
saisenconstruct@gmail.com/ Tel:
0723276466

Modul de realizare a
parteneriatului la nivelul
elevilor (nivel liceu, scoala
profesionala calificarea,
specializarea)
învățământ profesional
dual
Zidar-pietrar-tencuitor
Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar
Dulgher-tâmplar-parchetar
învățământ profesional
Instalator instalatii tehnicosanitare si de gaze
Tâmplar universal

învățământ profesional
- Zidar-pietrar-tencuitor
- Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar
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SC MARISTAR SRL
învățământ profesional
Ghinea Mioara Geanina
Instalator instalatii tehnicoStr. Aleea Terra, corp C, Titu, Dâmbovița
sanitare si de gaze
0760693890
SC SINCO SRL
învățământ profesional
Instalator instalatii tehnicoIspas Alexandru
sanitare si de gaze
Str Tudor Vladimirescu, nr 105, Ploiesti
Tel 0722 284 182
SC TEODAN INSTAL SRL
învățământ profesional
Velea Gheorghe
Instalator instalatii tehnicooffice@teodan.ro/0741236227
sanitare si de gaze
S.C. CREAFRERES S.R.L.
Strejnicu
învățământ profesional
Str. Aeeorodromului , nr 129
Tâmplar universal
creafreres@yahoo.ro/ 0752098572
RAMYA-MOB CONFORT SRL
învățământ profesional
Barac Marian
Tâmplar universal
ramyamob2019@gmail.com//0723301410
ELEGNAȚĂ CONFORT
învățământ profesional
Tâmplar universal
ORIGINALITATE ”ECO” SRL
Ene Petre
Tel: 244599430
ELEMENT STAR SRL
învățământ profesional
Neagu Amalia
Tâmplar universal
element_star_2015@yahoo.com/072617018
7
C. ANALIZA REZULTATELOR ŞI EVOLUŢIILOR DIN ANUL ŞCOLAR 2020-2021
C.1.REZULTATE EXAMEN DE BACALAUREAT
Sesiunea I de bacalaureat:
 Înscrişi 201 elevi din promoţia curentă și promoții anterioare, învăţământ de zi și seral;
 Promovaţi(medii peste 6 la bac): 69 elevi, procent 36,12 %, din numărul elevilor prezenţi.
 Respinşi(medii sub 6 la bac): 122 elevi, procent 63.87%, din numărul elevilor prezenţi
Absenţi: 10 elevi.
Medii peste 8 la examenul de bacalaureat: 4
Nr. elevilor înscrişi, respinşi, promovaţi, pe clase, promoția curentă pe grupe de note:
Clasa

Înscrişi

Absenţi

Respinşi
(1 - 5,99)

XII A

27

1

XII B

31

XII C

Promovaţi

10

(6 - 10)
16

(6 - 6,99)
7

(7 - 7,99)
7

(8 - 8,99)
2

0

1

22

8

3

5

0

0

26

0

19

7

4

2

1

0

XII D

19

1

15

3

2

0

1

0

XII E

21

0

5

16

7

9

0

0

0

3

1

0

1

0

0

3

7

1

1

0

0

0

XIII SA 4
XIII SB
TOTAL

11
139

An școlar 2021-2022
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81

52

24

24

4

(9 - 10)

0
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Sesiunea II de bacalaureat:
 Înscrişi 113 elevi din promoţia curentă și promoții anterioare, învăţământ de zi și seral;
 Promovaţi(medii peste 6 la bac): 26 elevi, procent 25,24 %, din numărul elevilor prezenţi.
 Respinşi(medii sub 6 la bac): 67 elevi, procent 65,04%, din numărul elevilor prezenţi.
Absenţi: 20 elevi.
Medii peste 8 la examenul de bacalaureat: 1
Nr. elevilor înscrişi, respinşi, promovaţi, pe clase, promoția curentă pe grupe de note:
Promovaţi

Clasa

Înscrişi

Absenţi

Respinşi
(1 - 5,99)

(6 - 10)

(6 - 6,99)

(7 - 7,99)

(8 - 8,99)

(9 - 10)

XII A

9

0

4

5

4

0

1

0

XII B

18

4

11

3

3

0

0

0

XII C

12

3

9

0

0

0

0

0

XII D

15

2

9

4

4

0

0

0

XII E

6

0

4

2

2

0

0

0

XIII SA

3

2

1

0

0

0

0

0

XIII SB

5

3

1

1

1

0

0

0

TOTAL

68

14

39

15

14

0

1

0

C.2.COMPETENȚE PROFESIONALE
I. Nivel 4
Sesiunea mai-iunie
a. Nr elevi înscriși: 130
Calificarea:

Calificarea:

Tehnician
ecolog și
protecția
mediului

Tehnician
proiectant
produse finite
din lemn

27

30

Calificarea:
Tehnician
instalator
pentru
construcții
19

Calificarea:
Tehnician
desenator
pentru
construcții și
instalații
24

Calificarea:

Calificarea:

Tehnician în
construcții și
lucrări publice

14

Tehnician în
prelucrarea
lemnului

16

b. Rezultate obținute

Tehnician ecolog și protecția mediului
Tehnician proiectant produse finite din lemn
Tehnician instalator pentru construcții
Tehnician desenator pentru construcții și
instalații
Tehnician în construcții și lucrări publice
Tehnician în prelucrarea lemnului
TOTAL
An școlar 2021-2022

Satisfăcator

Bine

Foarte bine Excelent

0
0
0

0
0
0

8
25
18

19
5
1

0

13

10

1

0
0
0

2
0
15

11
15
87

1
1
28
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II. Nivel 3
Sesiunea iunie-iulie
a. Nr elevi înscriși: 38
Calificarea:
Zugrav- ipsosar, vopsitor,
tapetar
6

Calificarea:
Instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze
18

Calificarea:
Tâmplar universal
14

b. Rezultate obținute

Zugrav- ipsosar, vopsitor,
tapetar
Instalator instalaţii tehnicosanitare şi de gaze
Tâmplar universal
TOTAL

Satisfăcator

Bine

Foarte bine

Excelent

0

3

3

0

0

14

4

0

0

1

10

3

0

18

17

3

II. Nivel 5
Sesiunea iulie
a. Calificarea: Proiectant decorațiuni interioare
Nr elevi înscriși: 5
b. Rezultate obținute

Proiectant decorațiuni interioare

Respinși

Admiși

0

5

C.3. INSERȚIA ABSOLVENȚILOR (07.09.2021)
- Liceu
Domeniul de
pregătire

Calificarea
profesională

Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

Tehnician ecolog şi
protecţia calităţii
Tehnician proiectant
produse finite din lemn
Tehnician desenator
pentru construcţii şi
instalaţii
Tehnician instalator
pentru construcţii

Real

Matematică-Informatică

Protectia mediului
Fabricarea
produselor din lemn
Construcţii, instalaţii
şi lucrări publice

TOTAL
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Nr. total
absolvenţi

Nr. absolvenţi
cu certificat de
calificare
profesională

Nr.
absolvenţi
care
continuă
studiile

Nr. absolvenţi
care nici nu
continuă studiile,
nici nu au un loc
de muncă/ocupatie

Nr. total
absolvenți
angajați
(salariați)

28

27

19

4

5

33

30

16

5

12

28

24

10

9

9

31

19

14

8

9

24

24

18

4

2

144

124

77

30

37

15

Nr. absolvenţi care nici nu continuă studiile, nici
nu au un loc de munca/ocupatie

Nr. absolvenţi care sunt persoane ocupate
nesalariate

Nr. total absolventi angajati (salariati)

6

6

3

0

0

3

S.C. SAISEN
CONSTRUCT
S.R.L PLOIEŞTI

0

6

0

18

18

9

6

0

3

S.C. INSCONS
S.R.L PLOIEŞTI

0

18

0

14

14

8

4

0

2

S.C.CREAFRERES S.R.L

0

14

0

38

38

20

10

0

8

0

38

0

Nr. total absolvenţi

Nr. absolvenţi care continuă studiile

Tamplar
universal

Absolventi angajati (salariati)

Nr. absolvenţi cu certificat de calificare
profesională

Zugrav,
Ipsosar
,vopsitor,
tapetar
Instalator
instalaţii
tehnicosanitare şi
de gaze

Fabricar
ea
produse
lor din
lemn

Construcţii, instalaţii şi
lucrări publice

Domeniul de pregătire

Calificarea profesională
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- Învățământ profesional
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Din care, angajati la agentul economic la
care au facut practica in anul scolar 20192020

Din care,
angajati la alti
agenti
economici decat
cei la care au
facut practica
in anul scolar
2019-2020

Agentul
economic
(denumire,
localitate)

Nr.
absolventi
angajati la
agentul
economic
la care au
facut
practica

Nr. elevi
care au
facut
practica
la agentul
economic

Nr. absolventi
angajati

16

Matematica

Biochimie

Limba si literatura
engleza-limba si
literatura franceza

Avramescu
Rodica

Mihai Adriana
Nicoleta

Andronescu
Mihaela

2.

3.

Specializare

1.

Nr. Nume si prenume
Crt. cadru didactic

Debutant,
def(an),
Dobândire
gr II (an), specializare
Studii
Stagii formare continuă în ultimii 5 ani (2015-2020),
gr. I(an),
nouă(denu postuniversitare(denumir altele decât cele menționate anterior(denumire, an, nr.
dr.(an),
mire an, nr.
e, an, nr. credite)
credite)
echivalare
credite
dr-gr. I (an)
1. “Marketing educațional”-15 CPT, 2018;
2. “Management educațional performant”-15 CPT,
2017;
3. "Leadership în organizațiile școlare" 133 ore- 30
Gr.I - 1996
CPT ,2016;
4. "Leadership și management educațional" 90 ore-22
CPT, 2016;
5. "Matedidactica-nivel 2" ,272 ore- 45 CPT ,2015.
1. Go-Lab în procesul educațional, 2019, 24 ore;
2. Educație incluzivă.Strategii de identificare și
intervenție, 2018,15 CPT;
3. Management educațional performant, 2017,15 CPT;
4. Formator, 2016, 50 ore;
Master - Management
5. Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor
educational si
didactice pentru examenul de definitivare și
Gr.I - 2000
comunicare
concursul național pentru ocuparea posturilor
institutionala /2009 /
didactice vacante, 2016, 30 CPT;
90CPT
6. Leadership în organizațiile școlare, 2016, 30 CPT;
7. E-educația în cadrul ariei curriculare „Matematică și
științe ale naturii, 2016, 22 CPT;
8. Abordări moderne în didactica Matematicii și
Științelor Naturii, 2016, 22 CPT
1. Management educational performant/2017/ 15CPT;
Master - Cooperare
2. Educatie incluziva.Strategii de identificare si
interculturala in medilu
Gr I - 2012
interventie/2018/15CPT;
de afaceri contemporan
Metodica predarii online CCCD Prahova /2020/24
3.
/2007/120CPT
ore;

C.4. ACTIVITATEA DE (AUTO)PERFECŢIONARE A CADRELOR DIDACTICE
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1.Profesor în online
Digital Nation / 2020/ 30
ore;
2. Leadership în educație
/2020/2 ore

1.e-Twinning School/
2018/20ore
2.Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele si concursurile
nationale/
2021/15 credite;

17

105

149

127

Total
Cursuri online -denumire, credite
perioada, an, nr.ore sau obtinute in
ultimii 5
nr. credite
ani

Apostol Eduard

Ariton Claudia

Avram Grațiela

Bălan Alina

4.

5.

6.

7.

Def. 2008

Limba și literatura
franceză și italiană

Limba și literatura
română

Gr I -2016

Gr I -2014

Economie

Informatica
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UPG, Ploiesti - Master
MSETA - 2007

1.

Metodica predarii online CCCD Prahova /2020/24
ore;

2. Curs antreprenoriat 2018/25credite.

Polonia;

1. Teaching with tehnology/ curs/15credite /2018/

Asociaţia Profesională Cognita/2019/ 15 CPT;
2. Curs ”Marketing educaţional” – Asociaţia
Profesională Cognita/2019/ 15 CPT

1. Curs “Managementul proiectelor educaţionale” –

credite;
2. Go-Lab Educational couse/2017/24ore;

1. Management educational performant/2017/15

/CCDPH2021/30 CPT;
7. Microsoft Certified Educator For Technology Literacy
for Educators - 21st Century Learning Design
/2021/15 CPT.

6. Management și comunicare în învățământ

postmodernă)/2021/15 CPT;

4. Marketing educațional/2021/15 CPT;
5. Docendo Discimus (Pedagogie
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Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele și
concursurile naționale
(CPEECN)/2021/15
credite

„Profesor în online”
Digital Nation 25 credite/
2020

Curs „Profesor în online”
/ Digital Nation / 2020 /
16 CPT

1. Profesor în online
Digital Nation / 2020/ 30
ore;
2. Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele si concursurile
nationale/
2021/15 credite;
3. Platforma ARACIP –
cadrane/
2021/15 credite

18

15

65

46

45

Gr. II - 2016

Biblioteconomie si
stiinta

13.

Ene Mihaela

Def. -

Limba si literatura
romana

12. Dragomir Marian

Donṭu Carmen

11.

Gr. I -

Gr. I - 2003

Limba și literatura
romana

Cluceres-cu
Carmen Simona

10.

Gr. I - 2005

Gr. I - 2006

Constructii

Filosofie

Chivu Maria

9.

Instalaţii pentru
construcţii

Căpraru Steluṭa

8.

Limba si
literatura

-

3.

1.
2.

5.
1.
2.

4.

3.

2.
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2011- MasterManagement educational 1.

Master - Studii Culturale
Romanesti in context
European/ 2007
Master - Management
european in context
european / 2009

Master Limba și
comunicareUniversitatea
Transilvania Brașov2007

1.

4.

3.

Profesor în
online/
2017;
Digital
"Leadership in organizatiile scolare" 133 ore- 30
Nation
CPT ,2016;
2020/64 ore
"Leadership si management educational" 90 ore-22 /16 credite
CPT, 2016.
Programul de formare
pentru constituire
Corpului de Profesori
Evaluatori pentru
Examenele și
Concursuri naționale
(CPEECN) 2021/15
credite
Leadership în organizațiile scolare/2016/30
credite;
Management educațional performant/2017/15
credite;
Educatie incluziva-Strategii de identificare și
intervenție/2018/15 credite;
Managementul proiectelor educationale/2019/15
credite;
5.Pedagogie postmoderna/2021/15 credite.
Leadership în Organizații Școlare/2016/30 credite;
Managementul Proiectelor Educaționale/2019/ 15
credite.
1.Profesor în online
Leadership în Organizații Școlare/2016/30 credite;
/Digital Nation 2020/ 30
Managementul Proiectelor Educaționale/2019/ 15
ore
credite;
2. „Google Educator” ,
Modele europene de progres și inovare în educație nivel intermediar/2021
prin leadership și management pentru un
3.„Photo-voice în
învățământ performant / 2021/30 credite
cercetare şi predare
aplicaţii în eTwinning”,
1.Program de
formare,,Biblioteca
Educație pentru informație/2016/13 CPT;

1. “Marketing educational”-15 CPT, 2018;
2. “Management educational performant”-15 CPT,
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19

103

75

45

90

15

98

Frunză Cătălin

Ghiță Elena.

Gunia Silvia

14.

15.

16.

Gr.I - 2006

Limba engleza

Gr. I -2016

Limba și literatura
Gr. – I / 2012
română

Geografie

informarii/RomanaEngleza

romanalimba si
literatura
engleza,
studii de
licenta,
2015, 90
cpt

7.
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

An școlar 2021-2022

5.

Evaluarea în școlile secolului XXI/2016/32 ore;
Colaborarea în clasa digitală/2016 /
20 ore;
Abordări bazate pe proiecte / 2016/
20 ore;
Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru
comunicare și colaborare în proiecte e Twinning/
40 ore;
Leadership în organizații școlare/ 2018/ 30 credite.
Leadership în Organizațiile Școlare/2016/ 30
credite ;
Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivare în
învățământ și concursul național pentru ocuparea
posturilor didactice vacante/ 2017/30 credite;
Gradul didactic I/2016, 90 CPT;
Marketing educațional/2021,15 CPT;
Docendo Discimus
(Pedagogie Postmoderna)/2021,15 CPT.

1. „Leadership în organizaţiile şcolare“/ 2016/30 CPT;
2. „Formarea metodiştilor“/2017 .

seminarii British Council /2017/2020/48 ore;
3. Managementul riscului în structurile
infodocumentare din biblioteci și Cdi-uri/2020/24
ore;
4. Gradul didactic II Universitatea bucuresti/2016, 90
CPT

2. Preparing students for Cambridge, FCA, IELTS -

Masterat în Management 2.
Educațional și
Comunicare Institutionalizată, S.N.S.P.A,
București
3.
2007-2009
4.

in context european

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

1.Profesor în online/
Digital Nation /
2020/ 30 ore;
2.Leader-ship în educație
/2020/2 ore
3.Flipped Classroom
workshop/
2021/4 ore

Programul de formare
Pentru constituirea
corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele și
concursurile naționale
(CPEECN) 2021/15
credite .
1. ”Comunicare și
relaționare eficientă cu
elevul” / 2021/25 CPT;
2.Platformel
Wordwall și Quizizz- 4
ore/ 2020
3.Curs International
”Bune practici din
Bruxelles”/ 2021

virtuală-Reorganizarea
serviciilor biblioteci-lor
școlare și a centrelor de
documentare și
informare"/ 2021/24 ore.

20

180

55

45

Gr. I -2005

Gr.I - 2003

Prelucrarea
lemnului

Instalații pentru
construcții

Iacobescu
Natalia

Ilie Ileana Luiza

19.

20.

Gr. I -2014

Limba și literatura
română

Huțanu Veronica
Irina

18.

Gr.I -2010

Maistru tâmplar
mobilă și binale

Hăbeanu Gina

17.

An școlar 2021-2022

Master- Managementul
proiectelor 2021

Postuniversi-tarEduc.tehnol.
2012

Leadership în Organizații Școlare /2016 /30
credite;
2. Management Educațional Performant /2016/15
credite;
3. Educația incluzivă /2018/15 credite;
4. Marketing educațional/2021/15 credite ;
5. Pedagogie Postmodernă/2021/15 credite.
1. Leadership în organizațiile școlare /2016/ 30 credite;
2. Management educațional performant /2017/ 15
credite;
3. Comunicarea și negocierea conflictelor în
managementul educațional /2018/ 15 credite;
4. TIC în procesul educațional /2018/15 credite;
5. Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu
dificultăți de învățare /2018/ 15 credite;
6. Mentor în învățământul preuniversitar /2018/ 20
credite;
7. Managementul proiectelor educaționale/ 2018/ 15
credite;
8. Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru
învățământul preuniversitar /2019/10 credite;
9. Resurse umane în managementul educațional
/2020/
15 credite;
10”. Microsoft Certified Educator-MCE”/2021/
15 credite;
11. ”Dezvoltarea competenţelor de prevenire şi
combatere a bullyingului in şcoală”/2021/20 credite.

1.

1. Master -Managementul Proiectelor-2021/120CTP.

1. Fenomenul violenței 2019/15 credite.

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

200

1.Profesor în online /
2020/ 30 ore
2. Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele și concursurile
naționale
(CPEECN)/2021/15
credite.

21

106

120

15

1.Profesor în online
/Digital Nation/2020
16credite

1. Arcademia Pepin
Teen/2021/30 ore
2.Revolutia mentalității in
educație,
principii și metode de
evaluare/2021/30 ore

gr. I -

Marin Liviu

24.

Prelucrarea
lemnului

Marcu Iuliana

23.

Gr.I - 2005

Gr. I - 2017

Prelucrarea
lemnului

Luca Anca
Florina

22.

Def - 2020

Chimie-Fizica

Ingineria mediului

Liță Ioanina

21.

-

An școlar 2021-2022

-

educaţional “/ 60 ore/ 15 CPT ;
3. 2018-2019/ “ MARKETING EDUCAŢIONAL 60 ore/
15 CPT;
4. Comunicarea și negocierea conflictelor în
managementul educațional/ 60 de ore/ 2018/15
CPT;

2. 2019-2020 “ Resurse umane în managementul

POSTMODERNĂ“/ 60 ore/ 15 CPT ;

1. “ DOCENDO DISCIMUS-PEDAGOGIE

1. Master -Tehnologii avansate în ingineria mediului/
Tehnologii avansate în
2017/ 90 credite;
ingineria mediului/2015
2. Evaluarea si dezvoltarea personală a
2017
elevilor/2019/15.
1. Leadership în Organizații Școlare/2016/30 credite;
2. Management Educațional Performant /2017/ 15
credite;
3. Educația incluzivă /2018/15 credite;
4. Docendo Discimus –Pedagogie postmodernă /2019/
15 credite;
5. Evaluare prin probe practice/orale si inspectii la
clasă/2019
6. Managementul Proiectelor Educaționale/2019/ 15
credite.
1. E-educatie in cadrul ariei curriculare ,, Matematica si
stiinte ale naturii/2016/22 credite;
2. Abordări moderne in didactică matematicii si
științelor naturii/2016/22 credite;
3. Management educațional performant/2017/15
credite;
2019- Master- Științele
4. Marketing educațional/2018/15 credite;
vieții si ecologie
5. Managementul proiectelor educationale/2018/15
credite;
6. Abilitarea corpului de profesori metodisti pentru
învățământul preuniversitar/2019/10 credite;
7. Master -Stiintele vieții și ecologie/2019/120 credite;
8. Grad I /2017/90 credite.

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

324

120

Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele si concursurile
nationale/2021/15 credite

1. 2020-2021,Programului
de formare pentru
constituirea Corpului de
profesori evaluatori pentru
examenele şi concursurile
naţionale CPEECN.,
/2020, ca program de tip
blended learning / 60 ore/
15 CPT;
2.Metodica predării

22

106

1. Profesor in online/
Digital Nation/
2020/16 credite

105

Istorie

Grad I- 2008

Neagu Mihaela
Monica

28. Nedelcu Daniela

gr. II - 2005

Constructii civile,
industriale si
agrozootehnice

27.

Gr. I - 2014

PIP Prelucrarea
lemnului

Micu Laurenṭiu

26.

gr. I -

Informatică

Măcelaru Adriana
Adela

25.

An școlar 2021-2022

Master Management
educațional
și integrare europeană,
UPG, 2011

2.
3.

1.

2.

ILS to the personal account and sharing at the
classroom /2018;
Managementul proiectelor educationale /2019/15
credite
Leadership în organizațiile școlare, 2016,Emafil/
30credite;
GO Lab Educational/2017/24 ore;
Managementul proiectelor educaționale/
2019/15credite.

1. Virtual learning spaces with Go-lab Copying of the

1. Fenomenul violenței/2019/15 credite.

8.

7.

6.

5.

3.
4.

2.

ore/30 CPT;
Management Educaţional performant/ 2018/60
ore/15 CPT
Pedagogie Postmodernǎ /2018 /15 CPT;
Educație incluzivǎ. Strategii de identificare și
intervenție /2018/15 CPT;
Managementul proiectelor educationale/ 2019/15
CPT;
Mentoratul didactic - calea spre o cariera de succes/
2020/25CPT;
Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare
și colaborare ȋn proiectele eTwinning/Platforma
Iteach/2017/40 ore;
Mentoring in schools/European Schoolnet
Academy/2017/20 ore.

1. Leadership în Organizaţiile Şcolare/ 2017/133

Atestat de formare continuă a personalului
didactic– Educația părinților în avantajul elevilor ,
60 de ore/ 2018/15 CPT ;
6. 2016-2017/Management educațional performant ,
60 de ore/ 15 CPT;
7. Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu
dificultăți de invățare.
60 de ore/2016/ 15 CPT

5.

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

1.Profesor în online/Digital
Nation/2020/30 ore;
2. DOCENDO
Discimus/Pedagogie
Postmoderna/Asociația

1. Marketing
Educational/2021/15
credite

1.Go lab Educational
course/2017/24 ore;
2.Profesor in online/
2020/30 ore; 3.Programul de formare pentru
constituirea Corpului de
profesori evaluatori
pentru examenele si
concursurile
nationale(CPEECN)
/2021/15 CPT;
4.Microsoft Certified
Educator for Technology
Literacy for Educators21st Century Learning
Design/2021/15 CPT

online, desfăşurat in
format online pe
platforma GSUITE /24 ore.

23

60

30

15

145

Gr. I -2013

Stan Cristina

34.

Tehnologia
petrolului și
petrochimie -UPG

Popov Silviu

33.

Gr. I -1995

Popescu Sorin

32.

Debutant

Educație fizică și
sport

Biologie

Păunescu
Ecaterina

31.

Gr. I - 2013

Gr. I - 2009

Prelucrarea
lemnului

Oncescu
Gabriela

30.

Def. - 2018

Religie

Psihologie

Niculae Livia

29.

An școlar 2021-2022

Tehnologii avansate în
ingineria mediului/2011

Studii Aprofundate
(Master) 1999

Master-Igiena produselor
alimentare

Stud.postuniv.în
informatică 2006

PROFESIONAL/ 2017/30 credite;
2. Management educational performant/ EMAFIL
PROFESIONAL /2018/15 CREDITE;
3. Educatie incluziva /Asociatia profesionala
Cognita/2019/15 CREDITE;
4. Educatia elevilor prin activitati
extracurriculare/Asociatia PROFEDU/ 2020/15
credite;

1. Leadership in organizatiile scolare/ EMAFIL

1. Leadership în organizațiile școlare/2016/ 30 credite.

datelor cu caracter personal/ 2018/16ore;
3. EDUCAȚIA INCLUZIVĂ.Strategii de identificare și
intervenție /2019/15credite.

1. Programul de instruire Responsabil cu protecția

Curs TIC /2016/30cpt ;
Management educaţional performant”/2017/ 15cpt;
Leadership În Organizațiile Școlare/2017/30cpt ;
Antreprenoriatul pas cu pas/2018/15cpt ;
Fusion 360/Inventor/40ore;
Edacație incluzivă. Strategii de identificare și
intervenție”/2019/15cpt ;
7. Marketing educațional”Asociația
COGNITA/2019/15cpt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

preuniversitar/2015/12 credite ;
Conversie profesională ,
în specializarea Logică- 2. Managementul proiectelor educaționale/2019/15
Filosofie
credite;
3. Curs de prim ajutor/5 credite.

1. Personalul didactic din sistemul de invatamant

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

1.Profesor in
online/DIGITAL
NATION/2020/30 ore
2.Progra-mul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele
și concursurile

1.Profesor în Online
2020-30 ore
2. DOCENDO
DISCIMUS/
,Asociația Cognita
/2021/15cpt
3. Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele și
concursurile naționale
(CPEECN),/2021/15cpt
Cursuri de formare
continua Asociația
Cognita 2021/ 15 credite
1.Profesor în online /2020,
cu 64 de ore / 16CPT;
2.Lecția în online/ 2021
80 de ore /20 CPT.

Cognita/2021/15 credite

24

110

30

51

15

150

42

Gr.I - 2013

Chimie-Fizică

Ştefan Marian
Constantin

37.

Def - 2020

Maistru instalator în
construcții

Ștefan Marian

36.

Doctorat 2017

Chimie- Fizică

Stănică Andra
Ioana

35.

An școlar 2021-2022

Optimizarea controlului
chimico analitic și
asigurarea calității2001/Universitatea din
București Facultatea de
chimie

intervenție/2018/15 credite.

3. Educatie incluziva-Strategii de identificare și

credite;

1. Leadership în organizațiile scolare/2016/30 credite;
2. Management educațional performant/2017/15

1. Operaționalizarea obiectivelor/2020/12 ore.

PROFEDU/2020/
20 credite.
1. ”Compasiune și acțiune – Program de prevenire a
Bullying-ului în școală” /2021, 15 CPT;
2. Atelier practic-Tehnici de predare/învățare/2020/
4 ore;
3. Mentorat Didactic-Calea spre o carieră de
succes/2020/ 25 CPT;
4. Utilizarea TIC în procesul de predare/învățare/2019
/22 CPT ;
5. Atelier practic: Leadership de la teorie la fapte/
2019/4 ore;
- 2017-Titlul Științific de 6. Curs dezvoltare personală /2019/2 ore;
Doctor(Chimie) UPG
7. Abilitarea corpului de profesori metodiști pentru
Ploiesti 90CPT;
învățământul preuniversitar/2019/ 10CPT;
- 2002 - Master-Gestion 8. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice pentru
des Entreprises PMEeducație pentru valori europene/2018/15 CPT;
PMI-Universite Paris
9.
Managementul Proiectelor Educaționale/2018/15
XII
CPT;
10.
Marketing Educațional/2018/15 CPT;
11.
Educație incluzivă. Strategii de identificare și
intervenție/2018/15 CPT;
12.
Management educațional performant/2018/15
CPT;
Formator /2017/50 oreȘ
13.
14.
Leadership în organizațiile școlare /2017/30
CPT;
15.
Grad Didactic I/2017/90CPT.

5. Mentor in invatamantul preuniversitar/ Asociatia

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

1.Profesor în Online
2020-30 ore;
2.Using Online Labs in
the Classroom-Go-Lab
Initiative-2017;
3.Microsoft Certified
Educator for Technology
Literacy for Educators21st Century Learning
Design/2021/15 CPT;
4. Curs online ”Profesor
real într-o școală
virtuală”/
2021.

naționale(CPEECN),/202
1/15 credite.

25

60

357

Velicu Roxana

41.

43. Zasavischi Elena

Matematică

Gr. I - 2021

Ingineria protecției
Zotescu Madalina mediului în industria
Gr.I - 2017
42.
Elena
chimică și
petrochimică

Gr. I - 2019

Gr. I -2008

Prelucrarea
lemnului

Timaru Rodica

40.

Fizică

Gr. I - 2012

Lb engleză- Lb.
franceză

Şuler Antonia
Lăcrămioara

39.

Gr I - 2018

Educație fizica si
sport

Ștefan Ramona

38.

An școlar 2021-2022

Master/ 20102012.Orientarea carierei
și consiliere scolara

Master-”Științele vieții și
ecologie”/ 2019/120
credite

Grad didactic I/ 2021/90 credite.

credite

1. Grad didactic I/2017/ 90 credite
2. Leadership în organizațiile școlare – 2018 /30

1. Formator/2016/63ore;
2. Grad Didactic I/2019/90CPT.

Master- Management în
1. Grad Didactic I/2018/90CPT
activități fizice/ 2006
1. Managementul proiectelor educationale/2019/15
credite;
2. Educatie incluziva/2018/15 credite;
3. Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor
didactice pentru examenul de definitivare în
invățământ și concursul național pentru ocuparea
posturilor didactice vacante/2017/30 credite.
1. Tehnologii informationale computerizate / 2016/ 30
credite;
2. Profesor evaluator de competente/2015/12 ore;
3. Management educational performant / 2017/ 15
credite;
4. Pedagogie postmoderna / 2018/15credite;
5. Educatie incluziva /2019/15 credite.

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

2.Programul de formare
pentru constituirea
Corpului de profesori
evaluatori pentru
examenele
și concursurile naționale
(CPEECN),/2021/
15 credite

1. Evaluarea în scolile
secolului XXI/2017/32 ore;
2.Evaluarea formativă
online/2021/8ore

1.Profesor în online /2020,
cu 64 de ore / 16CPT;
2.Lecția în online/ 2021
80 de ore /20 CPT.

26

105

120

210

75

96

90
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Participare la simpozioane/seminarii/conferințe
-

Sesiunea de Comunicări Științifice a Conferinței internaționale ”Perspective și experiențe în
educația românească”, prof Stănică Andra;
Seminar Didactic educational ”Ghid methodologic de auxiliare curriculare”, prof Stănică Andra;
Seminar ”The World”s Largest Lesson supporting the Global Goals for Sustainable Development”,
prof Stănică Andra;
”11th Pan- European Conference on Digital Education #Flipped Classroom”,organizat de Primera
Courses, prof Andronescu Mihaela, prof Gunia Silvia , Prof Stănică Andra;
Simpozion Național ”Educație digitală – o necessitate în sistemul de învățământ actual”, prof Turea
Gabriela;
The 2020 Annual Conference for English Language Teachers , organizată de Ficher International,
eveniment online, prof Andronescu Mihaela;
The National Geographic Learning Young Learner Conference, teaching 21st century values in the
YL classroom, prof Andronescu Mihaela;
Simpozionul Național ”Generația digital în CDI/biblioteca școlară-Biblioteca școlară și CDI în
contextual pandemic : de la classic la digital”, CCD București, documentarist Ene Mihaela;
Conferința Transnațională ”Educație online fără hotare”, prof Dragomir Marian;
Organizarea conferințe ” Internaționale Web a Educatorilor pentru pace HWPL”, conferință
susținută în parteneriat cu Asociația Master Peace Ro, prof Dragomir Marian;
Participare la a treia conferință online eTwinning, prof Dragomir Marian;
Evenimentul ”eTwinning online Professional Development for IVET”, prof Dragomir Marian;
Conferința ”La contribution du prof de français à la citoyenneté active et à l”education de
l”environnement” susținută de Kim Delagarde, directeur de l”Association la Bêta-FI, prof
Andronescu Mihaela;
Conferința online ”Changement des pratiques en FLE à l”heure du numerique” par Sophie Otham
Centre de Linguistique Appliqué – Université de Franche-Comté, prof Andronescu Mihaela.

Ateliere online /webinarii
-

-

Atelier online ” Teatrul în educație – mijloace creative de predare.Școala pentru viață”, sustinut de
Teatrul vienez de copii din București – prof Nedelcu Daniela;
Webinar ”Foi de lucru interactive Wizer.me” , organizat de Institutul de Formare Continuă
Chișinău. – prof Velicu Roxana;
Webinar ”Captivează-ți elevii prin lecții fascinante cu Livresq”, susținut de Daniela Ionescu, în
cadrul CCD Prahova, prof Velicu Roxana;
Webinar Webdidactica, seria a IV- a, organizat de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea
României, cu tema „Aplicații, instrumente și platforme educaționale pentru predarea online și
mixtă”, prof Velicu Roxana;
Webinar SCIM – elaborarea procedurilor, prof Marcu Iuliana;
Webinar ”13 principii desprinse din greșeli transformate în oportunități”, prof Marcu Iuliana;
Webinar ”Forumul municipal al cadrelor didactice. Educația astăzi între viziune și acțiune”, prof
Stănică Andra;
Webinar ”Stress au Reziliență”, CCD Prahova și CJRAE , prof Stănică Andra;
Workshop-uri organizate de EduCATE cu temele ”A Fresh Look at teaching Prepositions” și
”Developing the use of critical thinking in the modern classroom”, prof Gunia Silvia;
Workshop ”Flipped Classroom” - prof Andronescu Mihaela, prof Măcelaru Adela, prof Dragomir
Marian;
Webinar ”Cambridge Days Romania 2021”, British Council București, documentarist Ene
Mihaela;

27
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-

-

-

Webinar ”Preparing stubents for Cambridge test”, British Council București, documentarist Ene
Mihaela;
Webinar MERITO#3.3 – ateliere online de învățare colaborativă pe tema platformelor și practicilor
interactive cu elevii în mediul online , documentarist Ene Mihaela;
Webinar ”Anxiety management and Importance of Counselling”, prof Dragomir Marian;
Webinar ”Open science strategic approaches and the importance of open research data”,
UEFISCDI, prin Open Science Knomledge Hub Romania (OSKH Romania), prof Dragomir
Marian;
Webinar Training I din cadrul Programului destinat profesorilor ”Eroii Internetului-Siguranță
online pentru elevi”- modulul parcurs - Distribuie cu prudență, prof Măcelaru Adela;
Webinar Training II din cadrul Programului destinat profesorilor ”Eroii Internetului- Siguranță
online pentru elevi”- modulul parcurs – Securizează-ți datele și nu te lăsa păcălit, prof Măcelaru
Adela;
Atelier de lucru ”Let”s Padlet” derulat în cadrul proiectului ROSE, Pprof Andronescu Mihaela;
Atelier de lucru ”Reflexie și reflexivitate -Prezentarea ghidurilor remediale ROSE”, prof
Andronescu Mihaela;
Webinaire ”Idées d”activités pou dynamiser la classe en utilisant le portable, avec Inspire”,
Hachette prof Andronescu Mihaela;
Webianire ”Intelligences multiples – intégrer la théorie des Intelligences Multiples à son
enseignement, Hugues Denisot, prof Andronescu Mihaela.

Concluzionând, în anul şcolar 2020- 2021 formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din
unitatea noastră s-a realizat astfel:
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;
 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a
consfătuirilor cadrelor didactice;
 prin schimburi de experienţă profesională;
 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale,
conferinţe ş. a.;
 prin participări în comisii de specialitate la nivel judeţean şi naţional;
 prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate-în calitate de autori, coautori sau
colaboratori;
 prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e- learning;
 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de
instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).
Tendințe generale:
 cea mai mare parte dintre profesori au participat la diverse cursuri de formare, implicându-se în
dezvoltarea personală şi profesională, demonstrând atenția pe care o acordă actului instructiv
educativ;
 au manifestat interes pentru cursurile care pun accent pe îmbunătăţirea actului comunicaţional în
relaţia profesor – părinte - elev, îmbunătăţirea tehnicilor de predare evaluare, introducerea TIC în
lecţiile de specialitate;
 atitudinea majorităţii cadrelor didactice este favorabilă formării inițiale şi formării continue.
 Interes crescut pentru perfecţionarea utilizării platformelor educaţionale on – line ( Teams,
classroom şi alte platforme acceptate de M.E.).
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C.5. PREMII OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
 Catedra Tehnică
Nr.
crt.

Premiul

1

2

Nume si prenume elev

Premiul II

Durbac Gabriel Cristian / Kraiss
Erhad Alexander

Premiul
III

Huduncă Alexandru Ionuț / Stan
Robert Ștefan

3
Mențiune

Baciu Ștefania / Berbec Ionuț

4
Premiul I

Nedelcu Radu Alexandru

5
Premiul II Manea Ion Alexandru
6
Premiul II Stan Robert
7
Premiul II

Stan Robert Ștefan

Premiul
III

Manea Eta Mariana

9

Premiul
III

Stroiescu Daniel
Corlătescu Răzvan

10

Mențiune

8

Andrei Cătălin Sîrbu
11

Premiul I

Manea Ion Alexandru

12

Premiul
III

Nicolae Mihaela Loredana

13

Premiul I

Călin Victor Andrei

14

Premiul I

Stan Grațiela Emily
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Nume concurs
Concursul național ,, O
viaţă fără riscuri!
Securitatea şi sănătatea
mea”
Concursul național ,, O
viaţă fără riscuri!
Securitatea şi sănătatea
mea”
Concursul național ,, O
viaţă fără riscuri!
Securitatea şi sănătatea
mea”
Concursul județean de
desene,, Lumea văzută cu
ochi de copil ,, ediția a II-a
Concursul județean de
desene,, Lumea văzută cu
ochi de copil ,, ediția a II-a
Concursul județean de
desene,, Lumea văzută cu
ochi de copil ,, ediția a II-a
Concursul Regional
Interjudețean ,, Ioan Bojor
,,ediția a V-a
Concursul Regional
Interjudețean ,, Ioan Bojor
,,ediția a V-a
Concursul Regional
Interjudețean ,, Ioan Bojor
,,ediția a V-a
Concursul național ,,
Mediul -o șansă a
viitorului,,
Concursul internațional "
Omul drag de la
catedră"ediția a V-a
Concursul internațional "
Omul drag de la
catedră"ediția a V-a
Concursul internațional "
Omul drag de la
catedră"ediția a V-a
Concursul Interjudețean de
creație literară și artisticoplastică ,, Cartea schimbă
viața", ediția a IV-a

Profesor
îndrumator
Ilie Ileana Luiza /
Marin Liviu

Ilie Ileana Luiza /
Marin Liviu

Ilie Ileana Luiza /
Marin Liviu
Marin Liviu /
Ilie Ileana Luiza
Marin Liviu /
Ilie Ileana Luiza
Marin Liviu /
Ilie Ileana Luiza
Marin Liviu

Marin Liviu

Marin Liviu

Marin Liviu
Marin Liviu
Ilie Ileana Luiza
Marin Liviu
Ilie Ileana Luiza
Marin Liviu

Marin Liviu
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 Catedra - Limba ș literatura română
Nr.
crt.

Premiul

Nume si prenume elev

Nume concurs

Profesor
îndrumator

1

I

Sinca Damiana

Copilăria de-a lungul anotimpurilor concurs internațional, Republica
Moldova

Clucerescu
Carmen

2

II

Damian Georgiana

Copilăria de-a lungul anotimpurilor

Clucerescu
Carmen

3

II

Șerban Bianca

Copilăria de-a lungul anotimpurilor

5

II

Mihalcea Valentina

Copilăria de-a lungul anotimpurilor

6

I

Stroe Ana-Maria

Frumusețea Crăciunului

Clucerescu
Carmen
Clucerescu
Carmen
Bălan Alina

7

I

Chivu Cristian

Promenada culturală MațUNESCO

Bălan Alina

8

I

Mihăilă Cătălina

Bălan Alina

9

I

Liliac Cosmin

Concursul Eminescu-culoare și cuvânt
Concursul Eminescu-culoare și cuvânt

10

I

Chivu Cristian

Concursul Eminescu-culoare și cuvânt

Bălan Alina

11

I

Negoiță Carmen

Pe urmele lui Eminescu

Bălan Alina

12

I

Stroe Ana-Maria

Soarele și planeta albastră

Bălan Alina

13

I

Popescu Mădălina

Vis de copil pe aripi de primăvară

Bălan Alina

14

I

Chivu Cristian

Surprize de Crăciun

Bălan Alina

15

I

Chivu Cristian

ProLectura 2021

Bălan Alina

16

II

Negoiță Carmen

Magia cuvântului eminescian

Bălan Alina

17

II

Bahan Andreea

Valorile localității mele

Bălan Alina

18

III

Văcărelu Adina

Valorile localității mele

Bălan Alina

19

III

Ghencea Alexandra

Cartea face casă bună cu calculatorul

Bălan Alina

20

III

Chivu Cristian

Concursul Recreativ Europe Direct

Bălan Alina

21

III

Stroe Ana-Maria

Magia cuvântului eminescian

Bălan Alina

Bălan Alina

 Catedra- Limbi moderne
Nr.
crt.

Premiul

Nume si prenume elev

Nume concurs

Profesor
îndrumator

1

II

Petcu Ana Maria

Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture

Andronescu
Mihaela

2

II

Nan Ana Maria

Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture

Andronescu
Mihaela

3

II

Barbu Diana

4

II

Banu Georgiana

5

II

Rudeanu Marco

6

II

Stracna Darian

7

III

Pătran Andra

Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture
Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture
Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture
Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture
Lire en fete 2020 - Marathon
de la lecture

Andronescu
Mihaela
Andronescu
Mihaela
Andronescu
Mihaela
Andronescu
Mihaela
Andronescu
Mihaela
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 Catedra - Fizica
Nr.
crt.

Premiul

1

Mențiune

Nume si prenume elev
Enache Rebecca - XII D

Nume concurs
Concursul de Fizică
" Șerban Țițeica"

Profesor
îndrumator
Velicu Roxana
Luminița

 Catedra - Chimie
Nr.
crt.

Premiul

1

I

2

II

3

Mențiune

Nume si prenume elev
Tudor Diana, Matache Gabriela,
Simionescu Gabriela, Savu
Gabriel, Podgoreanu Nicoleta
Baluta Elena, Zaharia Elena,
Guran Adrian, Nae Cristiana,
Mihai Alexandru
Sîrbu Florian Bogdan

Nume concurs

Profesor
îndrumator

Sărbătoarea mărului- Făgăraș,
Jud. Brașov

Marcu Iuliana

Sărbătoarea mărului- Făgăraș,
Jud. Brașov

Marcu Iuliana

Concursul național ,, O viaţă
fără riscuri! Securitatea şi
sănătatea mea”

Stănică Andra

 Catedra - Biologie
Nr.
crt.
1

Premiul

I

Nume si prenume elev

Neagu Ioana Diana

Nume concurs

Profesor
îndrumator

Concursul național ,, O
viaţă fără riscuri!
Securitatea şi sănătatea
mea”

Mihai Adriana

C.6. ACORDURI DE PARTENERIAT ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021















UMPFE-MEC - ”ROSE” - Dir. prof. Avramescu Rodica;
Alianța Franceză - ”Soyonsécolos pour protéger la planéte!” - Prof. Mihaela Andronescu;
Alianța Franceză-”Dezvoltăm competențe!Ne implicăm în comunitate!”-Prof. Mihaela
Andronescu;
JA Romania - ”Educație financiară - prof. Măcelaru Adela;
Centrul Cultural Arboroasa - Program cultural Promenada culturală MarțUNESCO - Prof. Bălan
Alina;
Asociația Eliberare București - ”Împotriva traficului de persoane” - Prof. Bălan Alina;
Șc. Gimnazială nr. 24 Galați -”Repere culturale românești-proiect educațional” - Prof. Bălan Alina;
Colegiul Tehnic ”C. D. Nenițescu'' Baia Mare - ”Natura_ Puritate_Sănătate” - Prof. Marcu Iuliana;
Acord de parteneriat – Universitatea ”Petrol -Gaze” în parteneriat cu Fundația Civic Sens în cadrul
proiectului ”Bursa Student Antreprenor”. Coordonator LTTS, prof Andronescu Mihaela;
Protocol de colaborare AGIRO - proiect ”PRO LECTURA”. Coordonator prof Bălan Alina;
Protocol de colaborare AGIRO- Proiect ”Ambasadorii limbii române în școală” ; Proiect"Lecturiada elevilor 2020"; "Surprize de Crăciun"; "Educație online fără hotare"- Program
transfrontalier - Coordonator prof Bălan Alina;
Sc.Gimanazială "N.Bălcescu" Craiova- Masa rotundă-"Eminescu-univers deschis" - Coordonator
prof Bălan Alina;
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Col.Tehnologic Spiru Haret Piatra Neamț - Proiect-concurs Eminescu-culoare și cuvânt Coordonator prof Bălan Alina;
Parteneriat Incheiat Cu Consiliul Județean al elevilor, prof coordonator Andronescu Mihaela;
Proiect de parteneriat încheiat cu Departamentul de prevenire și analiză a criminalității , director,
prof Rodica Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu Poliția de Proximitate, director, prof Rodica Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu Inspectoratul pentru Situații de urgență ”Șerban Cantacuzino”,
Prahova director, prof Rodica Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu Fundația Comunitară, Prahova, director, prof. Rodica
Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu Casa de Cultură ”I.L. Caragiale”, Ploiești director, prof Rodica
Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu ”Muzeul Ceasului”, Ploiești , director, prof. Rodica Avramescu;
Proiect de parteneriat încheiat cu ”Muzeul Nichita Stănescu”, Ploiești, director, prof. Rodica
Avramescu,prof Alina Bălan;
Proiect de parteneriat încheiat cu ”Muzeul Județean de Istorie și Arheologie /Casa de Târgoveț din
secolelel al XVIII-lea -al XIX-lea” Ploiești, director, prof. Rodica Avramescu, prof Mihaela
Andronescu;
Universitatea Valahia din Târgoviște- Facultatea de Științe Umaniste - Protocol de colaborare in
aria educationala (orientarea profesionala a absolventilor de liceu în domeniile dezvoltate de
instituția de învățământ superior și pentru stimularea învățării și a obținerii performanțelor pe
domeniul științelor umaniste), prof. Frunză Cătălin;
Parteneriat încheiat cu A.P.M.R., director, prof. Rodica Avramescu, prof. Marin Liviu.

C.7. ACTIVITĂȚI LA NIVELUL ȘCOLII
1. Educația pentru promovarea valorilor umanitare/voluntariat
 ”Dăruind, vei dobândi!” – expoziție de felicitări de Crăciun și vânxare de prăjituri în scop
umanitar. Coordonator:director, prof Rodica Avramescu, prof Iacobescu Natalia. Colaboratori:
prof Mihaela Andronescu;
 ”Tombola de Crăciun” Coordonator:director, prof Rodica Avramescu, prof Diaconu Daniela
 ”Dăruiește viață! Vino să donezi sânge!” acțiune de voluntariat, de donare de sânge la
Centrul de Transfuzie Sanguină, Ploiești. Coordonator: director adjunct prof Adriana Mihai,
prof Carmen Clucerescu.
 ”Încalță un copil de iarnă” , activitate de voluntariat organizată de Fundația Noua Generație
– Mirela Retegan și Gașca Zurli – prof Apostol Eduard, prof. Diaconu Daniela.
 Proiect educațional "Surprize de Crăciun" - Proiectul și-a propus încurajarea creativității și a
comportamentelor proactive/ a voluntariatului - prof. Bălan Alina.
 Activ EU - Asoc.Enable Timișoara-proiect educațional ce încurajează acțiunea de
voluntariat,în cadrul unor inițiative locale, prof. Bălan Alina.
2. Educația pentru sănătate și stil de viață sănătos
 Protocol de colaborare cu Asociația Diabeticilor din Prahova în vederea colaborării în cadrul
proiectului ”Ploiești spune da pentru sănătatea ta”!
 Activitate cu ocazia Zilei alimentației – proiect ”Alimentația generației mele”, director
adjunct prof Adriana Mihai, prof Cristina Stan, prof Zotescu Mădălina
 Campanie ”Prevenirea consumului de substanțe toxice”, în colaborare cu CJRAE Prahova,
director adjunct prof Adriana Mihai
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3. Educația pentru dezvoltarea personalității și a carierei
 ”Săptămâna meseriilor”. Coordonator: director, prof Rodica Avramescu, prof Ileana Ilie.
4. Educația pentru receptarea valorilor culturale
 26 septembrie – ”Ziua Europeană a Limbilor Străine ”- profesorii de limbi străine au
desfășurat activități specifice în cadrul catedrei.
 Proiect educațional transnațional "Promenada culturală MarțUNESCO" - Asociația pentru
conservarea și promovarea culturii tradiționale Arboroasa-proiectul își propune promovarea
obiceiurilor și practicilor culturale tradiționale,precum Mărțișorul,din perspectivă
antropologică/ etnologică – prof. Bălan Alina
5.

Educația pentru securitatea personală
 Proiect educațional Școala incluzivă vs. Cyberbyllying - Conferință în cadrul proiectului
ERASMUS+KA1 2019-1-RO01-061514 proiect ce își propune diseminarea bunelor practici în
domeniul incluziunii școlare, prin prevenirea comportamentelor (auto)distructive precum
bullyingul și cyberbullyingul, prof. Bălan Alina
 ”Săptămâna Mondială a banilor” , proiect anual sub egida Organizației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică OCDE prin Rețeaua Internațioanală de Educație Financiară INFE
Tema :”Ai grijă de tine, ai grijă de banii tăi!”. Clase participante – eveniment online: X D,
prof Măcelaru Adela, XB, prof Luca Anca, IX A, prof Stan Cristina, XIF prof Apostol Eduard.
Coordonator proiect : prof Andronescu Mihaela
 Campania COVID -19 - "Ai grijă de sănătatea ta!" -Realizarea activităților de informare a
elevilor în colaborare cu Crucea Roșie Prahova. Coordonator, Prof. Adriana Mihai.

6. Educația pentru receptarea valorilor democratice
 ”Semnificația zilei de 24 ianuarie ”, activitate dedicată zilei de 24 ianuarie propusă de clasa a
XI- a F . Prof David Ionuț, prof. Mihaela Andronescu;
 Noi Orizonturi - Treasure Hunt- Vânătoarea de comori „Viața la țară” Proiectul-concurs a
avut drept obiectiv conservarea și promovarea ethosului românesc, prin raportarea corectă la
resursele patrimoniului cultural sătesc, prof Bălan Alina;
 Depunere aplicație Scoala eTwinning , coordonator prof. Dragomir Marian;
 Obținerea titlului de ambassador eTwinning , prof. Dragomir Marian;
 Coordonator al evenimentului internațional "Hour Of Code" , organizat de Adfaber, prof.
Măcelaru Adela,
 International Education Network - Global Learning Circle-proiect ce stimulează
comunicarea transatlantică, în vederea schimburilror interculturale - prof Bălan Alina;
7. Educația pentru mediu

Proiectul Educațional național ECOprovocarea – prof coordonator Stan Cristina colectare de deșeuri reciclabile, desfășurarea lecțiilor interactive cu tema: Stop! Risipa
alimentară! și Schimbări climatice;
 Activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Apei Profesori participanți: Adriana Mihai, Iuliana
Marcu, Mădălina Zotescu, Stan Cristina;
 Activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Pământului. Profesori participanți: Adriana Mihai,
Iuliana Marcu, Mădălina Zotescu;
 Activitate cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului. Profesori participanți: Adriana Mihai,
Iuliana Marcu, Mădălina Zotescu,Stan Cristina.



C.8. PROIECTE INTERNAȚIONALE ERASMUS +/eTwinning/ NAȚIONALE


ROSE - Proiectul (Romania Secondary Education Project) este un proiect privind învățământul
secundar, care își propune îmbunătățirea tranziției de la învățământul secundar superior la
învățământul terțiar și creșterea retenției în primul an al învățământului terțiar în instituțiile de
învățământ.Concentrându-se pe școli și pe grupuri de elevi și studenți expuși riscului de
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nepromovare, obiectivul ROSE este acela de a inversa aceste tendințe descrescătoare și de a spori
numărul absolvenților unităților de învățământ terțiar - coordonator Dir. prof. Avramescu Rodica;
Proiect Erasmus+ "Competențe pentru construcții la standarde europene" nr. 2019-1-RO01KA102-061973- prin acest proiect s-a realizat un stagiu de formare profesională la standarde
europene pentru 20 de elevi aflați în clasa a X-a, liceu ciclul inferior, profil tehnic, domeniul
Construcţii,instalaţii şi lucrări publice,rute de calificări Tehnician în construcții și lucrări publice și
Tehnician instalator pentru construcții aflați în formare profesională inițială în cadrul Liceului,
coordonator prof. Ilie Ileana;
”Un Esco Untold Experiences Stories of a country” , 2018 -1-PLo1-KA229-051224 , Polonia,
27 .06.2020 – 01.07.2020, prof Andronescu Mihaela, prof Dragomir Marian , bibliotecar Vasile
Elena. Elevii: Ene Andrei, Dragu Mihai – XI A, Andrei Atina – XI F, Demostene Andrei – X E;.
”Soft Skills, Key to career success”, transnational mobility , Comiso , Italia ,13.07.202017.07.2020, prof Dragomir Marian, prof Andronescu Mihaela, prof Gunia Silvia;
”The Best assistant of the teachers of English and Maths, Digital Assestement”, 2020- I-IT02KAA229-079959-3, transnational mobility, Istanbul, Turcia, prof Andronescu Mihaela, prof
Măcelaru Adela, prof Dragomir Marian;
European Quality Label pentru proiectul eTwinning "Coding English", prof. Dragomir Marian;
eTwinning Quality Label , proiectul e Twinning ”Made for Europe”, prof. Dragomir Marian;
Participare la evenimentul European ”Code Week”, organizat de Adfaber, prof Măcelaru Adela;
”ECOprovocarea” – cu scopul de a furniza elevilor informații utile privind comportamentul ecocivic și de a-i antrena în acțiuni ce au drept scop protejarea mediului de viață urbană, colectare de
deșeuri reciclabile, desfășurarea lecțiilor interactive cu tema: Stop! Risipa alimentară! și
Schimbări climatice, prof. coordonator Stan Cristina;
”Școala incluzivă vs. Cyberbyllying” - Conferință în cadrul proiectului ERASMUS+KA1 20191-RO01-061514 proiect ce își propune diseminarea bunelor practici în domeniul inclusiunii
școlare, prin prevenirea comportamentelor (auto)distructive precum bullyingul și cyberbullyingul,
prof. Bălan Alina;
Proiect educațional transnațional ”Promenada culturală MarțUNESCO” - Asociația pentru
conservarea și promovarea culturii tradiționale Arboroasa-proiectul își propune promovarea
obiceiurilor și practicilor culturale tradiționale,precum Mărțișorul,din perspectivă antropologică/
etnologică, prof. Bălan Alina;
”Surprize de Crăciun” - Proiectul și-a propus încurajarea creativității și a comportamentelor
proactive/ a voluntariatului, prof. Bălan Alina;
”Activ EU” - Asoc.Enable Timișoara-proiect educațional ce încurajează acțiunea de voluntariat,în
cadrul unor inițiative locale, prof. Bălan Alina;
”International Education Network - Global Learning Circle”-proiect ce stimulează
comunicarea transatlantică, în vederea schimburilor interculturale, prof. Bălan Alina;
”UNESCO Associated Schools” - Proiectul a abordat prioritățile UNESCO,din perspectivă
creativă și multiculturală, prof. Bălan Alina;
”Open up - ERASMUS+” - Proiect ce și-a propus îmbogățirea resurselor și strategiilor/ metodelor
de predare a profesorilor/ lucrătorilor de tineret în scopul asigurării incluziunii , Prof Bălan Alina;
”Ora de net” - Organizația Salvați copiii București - Programul educațional s-a concentrat pe
tema combaterii bullyingului în mediul online/ a comportamentului adecvat în vederea prevenirii
dezinformării, prof. Bălan Alina;
Noi Orizonturi - Treasure Hunt- Vânătoarea de comori „Viața la țară” Proiectul-concurs a
avut drept obiectiv conservarea și promovarea ethosului românesc, prin raportarea corectă la
resursele patrimoniului cultural sătesc, prof. Bălan Alina;
”Împreună pentru viitor” - proiectul a abordat abilitățile de viață necesare elevilor după
absolvirea liceului, prof. Bălan Alina;
Concordia România - Proiect european „Wings for youth”-abordare multisectorială pentru
practicienii sociali în vederea integrării și incluziunii elevilor provenind din mediul
instituționalizat, prof. Bălan Alina;
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”Săptămâna Mondială a banilor”, proiect anual sub egida Organozației pentru Cooperare și
Dezvoltare Economică OCDE prin Rețeaua Internațioanală de Educație Financiară INFE,
coordonator proiect : prof. Andronescu Mihaela.
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2. Partea
artea a II –a. ANALIZA NEVOILOR
ILOR
2. 1. ANALIZA MEDIULUII EXT
EXTERN
Liceul Tehnologic ”Toma
oma Socolescu” Ploiești este situat în judeţull Prahova,
Prah
Regiunea de Sud –
Muntenia. Judeţul Prahova se întind
întinde pe o suprafaţă de 4 716 km², reprezentând
tând 1,98
1
% din suprafaţa ţării,
iar populaţia, ce a scăzut an de an într-un
în
ritm mediu anual negativ de -0,34%, cu o cifră
c
de 717 972 locuitori
reprezintă 3,73% din populaţia
ia ţării
ţării.
Liceul Tehnologic ”Toma
Toma Socolescu” Ploiești este subordonat Inspect
nspectoratului Şcolar Județean
Prahova care organizează laa nivel
nive județean învățământul preuniversitar,, acționează
acțio
pentru realizarea
obiectivelor educaționale prevăzut
evăzute de Legea Educației Naționale și urmăreș
rmărește strategia educației și
formării profesionale din Români
omânia pentru perioada 2016-2020, în vederea
rea dezvoltării
de
unui sistem de
formare profesională accesibil,
il, atra
atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele
le pieței
pieț muncii.
Liceele tehnologice pregăte
regătesc forţă de muncă calificată în domeniul
ul mes
meseriilor solicitate de piaţa
forţei de muncă și încearcă săă prom
promoveze învățământul profesional și tehnicc prin acţiuni de popularizare a
domeniilor de calificare prinn site
site-urile şcolilor, pliante, întâlniri cu elevii
ii şi cu
c profesorii din şcolile
generale, în cadrul Târgurilorr Ofert
Ofertelor Educaționale. Învățământul profesional și tehnic are în vedere ca la
finalizarea studiilor, absolventii
ntii sa obțină certificarea competențelor profesionale
sionale de nivel 3, 4 sau 5 din
Cadrul Național și European al ca
calificărilor. Oferta educaţională actuală este
ste fu
fundamentată împreună cu
partenerii sociali, pe baza analizei
nalizei de nevoi a evoluţiei pieţei muncii în urma solicitărilor operatorilor
economici.


Analiza demografică
La recensământul dinn octo
octombrie 2011, populaţia României stabilă înregistrată
înreg
a fost de 20121,6
mii locuitori. Se anticipează că, în ipoteza constantă de proiectare cu migraţie
raţie externă,
e
populaţia tării va
scădea până în 2060 cu aproxima
roximativ 7,2 milioane locuitori, iar în variantele
ntele fără
f
migraţie diminuarea
populaţiei va fi de 6,9 milioane
ne locuitori.
loc
Până în anul 2030 scăderea populaţiei
aţiei va
v fi moderată şi uşor mai
accentuată spre anul 2060, principa
incipalul factor al acestor evoluţii fiind scădereaa naturală.
natu
Din punct de vedere al nu
numărului de
locuitori, regiunea Sud Muntenia
tenia eeste a doua
ca mărime, după regiuneaa No
Nord – Est,
deținând 15,6% din populația țării
rii. Urmărind
distribuția populației Sud Muntenia
ntenia, pe județe
(Fig. 1), putem spune că județul
ul cu
c populația
cea mai numeroasă este jude
județul Prahova
(24,3% din total regiune),, iar județul cu
populația cea mai mică este jude
județul Giurgiu
(9% din total regiune). Cea mai m
mare parte a
populației regiunii (60,4%) este localizată în
județele din nord (Prahova
rahova, Argeș,
Dâmbovița).
Fig. 1 - Sursa Institut
titutul Național de Statistică
Județele cu cele mai mari reducer
duceri de populație sunt județele Prahova (-67059
7059 persoane), Teleorman (55902 persoane) și Argeș (-40194
0194 ppersoane).
Din proiecția numărului
lui de elevi la clasa a IX-a pentru perioada 2016-202
2025, în județul Prahova, se
constată:
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-




pentru anul școlar 2017-2018
018 – o scădere a numărului de elevi cu 230 ( - 8 clase),
cla
o creștere a numărului de elevi în anii școlari 2019/2020 (cu 536 elevi – 19 clase,
cla efectivele școlare vor
ajunge la aproximativ 7026
26 elev
elevi)),
creștere a numărului de elevi
levi în anii școlari 2020/2021 (continuă creșterea
erea cu 619 elevi – cu 21 clase
efectivele școlare vor ajunge
nge ap
aproximativ la 7645 elevi),

în anul școlar 2021/2022 se pr
preconizează o scădere cu 1953 elevi (700 clase),
clase efectivele școlare vor
ajunge aproximativ la 5692
92 elev
elevi;
în perioada 2022/2025 efectivel
ectivele elevilor care intră în clasa a IX-a vor fii în jur
jurul a 7000 de elevi.

Pentru a compensa scăderea popu
populaţiei şcolare, la nivelul județului Prahova, sunt necesare următoarele
măsuri:
şcolare şi corelarea ofertei VET cu cererea pieţei
ieţei m
muncii;
→ restructurarea reţeleii şcola
→ dezvoltarea de programe
rame pentru menţinerea elevilor în educaţie şii preve
prevenirea părăsirii timpurii a
şcolii;
→ dezvoltarea unor pachete
pache integrate pentru creşterea participării
ării la învăţământul VET a
persoanelor care provin
rovin din
d
grupuri vulnerabile (populaţia de etnie
tnie rromă,
rr
familii cu venituri
scăzute etc.): „şcoala
ala după
dup şcoală”, învăţarea asistată şi educaţia remedi
remedială, „educaţia de a doua
şansă”;
→ promovarea unei culturi
lturi a învăţării permanente şi a „regiunilor de învăţare”;
învăţa
→ asigurarea accesuluii cadre
cadrelor didactice din VET la programe de reconver
onversie profesională.
→ diversitatea etnică, chiar ddacă nu prea accentuată, necesită o serie de măsuri,
mă
cum ar fi:
− educaţie multicultura
ulturală;
− soluţii pentru asigura
sigurarea accesului egal la educaţie şi a varietăţii
ţii opţiunilor;
opţ
− programe de sprijin
rijin ppentru grupurile etnice dezavantajate
→ implicarea în proiecte și programe
p
naționale și Europene ( POCU, Erasmus+,
Erasm
Erasmus+ VET,
POR) și promovareaa rezu
rezultatelor obținute şi a valorilor şcolii,


Analiza din punct dee vede
vedere economic

Valoarea PIB/locuitor este un indicator
indi
sintetic utilizat pentru aprecierea gradului
dului dde dezvoltare.

În anul 2018, județul Prahova
va a avut
av nivelul produsului intern de 38275 milioan
milioane lei, cu prognoză de
creștere până în anul 2023, situând
situându-se pe prima poziție la nivelul regiunii
ii Sud Muntenia.
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Ponderea PIB - ului județului
țului Prahova
P
la formarea PIB - ului Regiunii dee Sud Muntenia în anul 2018 a
fost de 32%, clasând județul pe prima
prim poziție la nivelul regiunii.


Analiza pieţei muncii

de pop
populația ocupată civilă și șomerii înregistrați
ați la Agenția
A
Județeană pentru
Populatia activă civilă cuprinde
Ocuparea Forței de Muncă.
La 01.01.2019, conform
orm B
Balanţei Forţei de Muncă, resursele de muncă ale regiunii au fost în
număr de 1813 mii persoane
ne di
din care populaţia ocupată civilă reprezenta
zenta 61.1% . Rata şomajului
înregistrat la data de 31 martie
rtie 20
2020 a fost de 3.5%, fiind înregistraţi 38.9
8.9 mii
m şomeri. Regiunea Sud
Muntenia se caracterizează prin: o rețea de comunicații dezvoltată, cu conex
conexiuni în întreaga Europă;
resurse naturale și materii prime
rime vvariate; prezența multor ramuri industriale
iale bine
bi dezvoltate (chimie si
petrochimie, automobile, materiale
ateriale de constructți, metalurgică, mobilă, textil
textilă); agricultură, zootehnie,
piscicultură; potențial important
ant pe
pentru turism și agroturism; forța de muncă de înaltă calificare, în variate
domenii; rețea de școlarizare dezvo
dezvoltată.
Din punct de vedere al parti
participării la principalele activităţi economice,
ce, pon
ponderea populaţiei ocupate
civile în agricultură, silvicultură
ltură şi
ş pescuit reprezintă 27.8% în timp ce în servicii
se
este predominantă
(39.3%) şi 32.9% în industrie şi con
construcţii.
Cei mai mulți șomeri sunt absolvenții
a
de învățământ gimnazial și profesio
rofesional urmați de absolvenții
de învățământ liceal și postliceal..iar cei mai puțini fiind absolvenții de învățămân
ățământ superior. Se observă o
diminuare semnificativă a numărul
mărului de şomeri pe toate nivelurile de educaţie
caţie fată
f
de 2011, cu 59.55%,
pentru învățământ gimnazial și pro
profesional, 40.20% pentru învățământ liceal
eal și postliceal şi 31% pentru
învățământul universitar.
 Pe niveluri de educaţie, see mani
manifestă:
→ tendinţa de scădere a populaţiei
popula
ocupate în vârstă de muncă (15 – 64 ani) pentru
p
populaţia cu studii
medii şi pentru populaţia
ţia cu nivel de pregătire scăzut;
→ pentru populaţia cu studii superioare
sup
se înregistrează o evoluție pozitivă
ivă a ocupării.
o
Structura pee medii
med rezidenţiale a ocupării
în 2017 indică
ică di
diferențe substanțiale între
rural şi urban:
 -doar 6% din populaţia ocupată din
mediul rurall are studii
s
superioare (faţă de
30% în urban);
); 42%
42 din populaţia ocupată
din mediul rural
rura are un nivel mediu de
pregătire
(liceal/postliceal/p
iceal/profesional
sau
de
ucenici) - faţă
ţă 45% în urban;
 mare parte
rte din populaţia ocupată din
mediul rural (26%) are un nivel
ivel sc
scăzut de educaţie (gimnazial/primar sau mai pu
puţin) - faţă de numai 5 %
în urban.
Analizând
evoluția
populație
pulației
ocupate civile pe activități
ți ale
economiei naționale în perioada
erioada
2012 – 2017, se observă o scădere
ădere a
ponderii populației ocupate
ate în
agricultură și o creștere a ponderi
onderii
în servicii şi construcţii (fig.2).
Repartizarea populaţiei ocupate
cupate
civile pe activităţi ale economie
nomiei
naţionale evidenţiază că la 1
ianuarie 2017, în județul Prahova
rahova,
15.9% din totalul persoanelo
oanelor
ocupate erau concentrate în sectoru
ectorul
agricol, 30.3% îşi desfăşurau
Fig. 2.-Sursa Institutul
tutul Național de Statistică Prahova
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activitatea în industrie, 44.2% în servicii şi 9.56% în construcții.
Programul privind ”identificarea necesarului resurselor umane calificate pentru economia județului
PRAHOVA, în perioada 2016-2025”.
Instituția Prefectului, din dorința de a veni în sprijinul comunității de afaceri locale și a populației active
din județul Prahova, a inițiat Programul privind ”Identificarea Resurselor Umane Calificate necesare
economiei Județului Prahova în perioada 2016-2025”.
Pentru calificările obținute prin învățământul profesional, profilul dominant la nivelul județului
Prahova al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea
numărului de locuri de muncă vacante): Industrie textilă și pielărie, mecanică, electric, turism și
alimentație, industrie alimentară, construcții, instalații și lucrări publice, fabricarea produselor
din lemn.
Pentru calificările obținute prin învățământul liceal tehnologic, oferta locurilor de muncă se
adresează domeniilor mecanică, industrie textilă și pielărie, electric, economic, comerț, turism și
alimentație.
Pentru învățământul postliceal, domeniile cu tendinţă de creştere a locurilor de muncă sunt:
industrie textilă, mecanică, comerț, electric, informatică, energetic.
Se recomandă ca ponderea IPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul
ofertei educaţionale a ÎPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 60%
pentru calificări de nivel 3.
În învățământul liceal, se identifică o accentuată tendinţă de scădere a efectivelor de elevi in ultimii
ani: în anul şcolar 2015-2016 au fost înscrişi 23365 elevi și în anul școlar 2018-2019 au fost înscrişi 19772
elevi.
De asemenea, măsurile de revigorare a învățământului profesional au determinat orientarea mai
multor elevi către această filieră de studiu. Astfel, în anul şcolar 2015-2016, în învăţământul profesional au
fost înscrişi 2219 elevi,iar în anul școlar 2018-2019 au fost înscrişi 2960 elevi.
Implicaţiile pentru ÎPT:
a. Fluctuaţia ratei de ocupare, decalajul până la atingerea obiectivului stabilit prin Strategia Europa 2020,
rata şomajului și al şomajul de lungă durată peste media la nivel naţional, şomajul ridicat al tinerilor directionează sistemul de ÎPT către:
- anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;
- acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a elevilor;
- abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe
parcursul întregii vieţi;
- implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele
privind oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după absolvirea
şcolii;
- parteneriate active cu agenţii economici, cu Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi
alte organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
permanentă a managementului şcolar.
b. Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - în contrast cu nevoile de
formare în creştere (pentru întreprinderi, salariaţi, şomeri), decurgând din mobilitatea ocupaţională
accentuată de procesele de restructurare a economiei, nevoile de actualizare şi adecvare a
competenţelor la cerinţele în schimbare la locul de muncă, etc. - oferă şcolilor oportunitatea unei
implicări active ca furnizori de formare profesională pentru adulţi, având în vedere:
- creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea
la schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi;
- adecvarea calificării cu locul de muncă;
- reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii;
- recunoaşterea şi valorificarea experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informal;
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diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă, exemple: programe de
formare la distanţă, consultanţă etc.;
c. Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de
forţă de muncă - trebuie avute în vedere pentru:
- planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare, corelată la toate nivelurile decizionale:
regional (PRAI), judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS);
- identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planurile de şcolarizare şi nevoile de calificare;
- planurile de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a profilurilor tehnic și servicii,
precum şi diversificarea şi modernizarea ocupaţiilor din aceste domenii (cu accent pe creşterea
nivelului de calificare şi noile tehnologii), dar și priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură
şi dezvoltare rurală;
- priorităţile strategice sectoriale pentru agricultură şi dezvoltarea rurală vizează modernizarea
agriculturii şi diversificarea activităţilor economice în mediul rural și implică din partea şcolilor, în
parteneriat cu toţi factorii interesaţi;
- pregătirea tinerilor pentru exploatarea eficientă a potenţialului agricol –creşterea nivelului de
calificare (nivel 3, competenţe integrate pentru exploatarea şi managementul fermei, procesarea
primară a produselor agro-alimentare);
- diversificarea ofertei de calificare având în vedere: agricultura ecologică, promovarea
agroturismului, a meşteşugurilor tradiţionale, valorificarea resurselor locale prin mica industrie şi
dezvoltarea serviciilor.
d. Implicarea în programe de formare continuă pe două componente:
- formarea competenţelor necesare unei agriculturi competitive;
- reconversia excedentului de forţă de muncă din agricultură spre alte activităţi.
e. Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban - obligă la:
- măsuri sistemice pentru creşterea generală a calităţii învăţământului rural;
- asigurarea accesului egal la educaţie în condiţii de calitate;
- măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii
defavorizate economic şi social;
f. Pentru facilitarea inserţiei absolvenţilor TVET pe piaţa muncii, scoala trebuie sa se axeze la acestia pe
cresterea nivelului competentelor „cheie” cat şi pe dezvoltarea de abilităţi precum:
- disponibilitate la schimbare şi la mobilitate profesională;
- capacitate de adaptare a competentelor la cerinţele angajatorilor ;
- capacitate de comunicare ;
- disponibilitate la mobilitate geografică ;
- capacitate de adaptare la transformările micro şi macroeconomice;
- abilităţi antreprenoriale;
- abilităţi de stabilire a scopurilor şi priorităţilor, de a-şi valorifica iniţiativa proprie.
Învățământul universitar are rezultate mai bune în ceea ce privește creșterea șanselor de angajare
după absolvire. Totuși angajatorii întâmpină dificultăți majore în găsirea competențelor adecvate în piața
muncii, inclusiv pentru ocupații care necesită calificări înalte. Pentru înlăturarea acestor dificultăți este
nevoie de cooperare și comunicare între mediul economic și universități în vederea îmbunătățirii
competențelor și a valorii adăugate a tinerilor.


Contextul European
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în
următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie
inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă,
productivitate şi coeziune socială.
Priorităţi:
- creştere inteligentă;
- dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi inovare;
- creştere durabilă;
- dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi ecologice;
- creştere inclusivă;
- rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială;
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Contextul naţional
Orientările majore pentru fundamentarea noii legi a educaţiei din România sunt clar identificate atât
în documentele programatice naţionale, cât şi în cele elaborate de instituţiile europene, respectiv în
documentele agreate în comun de Guvernul României şi instituţiile europene. Prin noua Lege a Educaţiei
Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc vizează următoarele schimbări:
 compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii moderne şi cu Cadrul European
al Calificărilor.
 modernizarea şi descongestionarea curriculumului.
 reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor.
 asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi finanţare în sistem.
 asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate.
 revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic.
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030
Orizont 2020.
Obiectiv naţional:
Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE în domeniul educaţiei şi formării profesionale, cu
excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate, unde ţintele sunt cele ale UE pentru
2010
Direcţii
- Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific şi
strategice
redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru
de acţiune:
Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care
sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi mobilitatea ocupaţională.
Operaţiunile de restructurare trebuie să ducă la asigurarea accesului şi la îmbunătăţirea
substanţială a calităţii ofertei de pregătire prin dobândirea de competenţe care să susţină
dezvoltarea personală, competitivitatea şi dezvoltarea durabilă;
- Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul
cunoaşterii şi crearea reţelelor de cooperare care să includă parteneriatele public-privat,
în condiţiile descentralizării sistemului de învăţământ şi al autonomiei universitare.
- Profesionalizarea managementului educaţional şi şcolar prin formarea resurselor umane
pentru leadership eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi
anticipative, şi prin dezvoltarea competenţelor specifice acordând aceeaşi prioritate celor
sociale şi personale.
- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să
existe acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte,
promovând astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei
educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare
economică şi socială.
- Dezvoltarea bazei instituţionale şi logistice a sistemului educaţional naţional, inclusiv în
ceea ce priveşte educaţia fizică şi activităţile sportive şi recreative, paralel cu
diversificarea ofertei educaţionale non-formale şi informale. Cuprinderea în sisteme de
învăţare permanentă, recalificare sau reciclare profesională se va ridica la minimum 15%
din grupa de vârstă 25-64 ani.
- Creşterea calităţii procesului de formare a personalului didactic şi de conducere din
învăţământ prin sisteme flexibile, pentru înnoirea stocului de cunoştinţe, punând accentul
pe promovarea comportamentelor de tip „practician reflexiv”, capabil să transmită
abordări interdisciplinare în susţinerea dobândirii rezultatelor învăţării, în special a celor
derivate din exigenţele socio-culturale, economice şi ambientale ale dezvoltării durabile.
- Accentuarea pregătirii tinerilor pentru a se instrui pe tot parcursul vieţii, pentru a dobândi
inteligenţa socio-emoţională şi capacitatea de a se adapta competitiv pe piaţa muncii din
Uniunea Europeană.
- Deschiderea sistemului formal de educaţie prin recunoaşterea achiziţiilor de învăţare
dobândite în contexte non-formale sau informale. Este de aşteptat ca, până în 2020, să
existe acces real la centre de validare a competenţelor dobândite în asemenea contexte,
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promovând astfel importanţa acordată experienţei de viaţă şi muncă şi relevanţa ofertei
educaţionale, atât pentru aspiraţiile celor care învaţă cât şi pentru nevoile de dezvoltare
economică şi socială.
- Extinderea învăţământului şi formării profesionale de calitate în mediul rural, cultivarea
egalităţii de şanse şi atragerea în sistemul educaţional a tinerilor din grupurile
defavorizate.
- Extinderea cooperării internaţionale prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte
europene, bilaterale, transfrontaliere; lărgirea prezenţei şcolii româneşti în organismele
reprezentative la nivel european şi internaţional; încurajarea participării diasporei
ştiinţifice româneşti la proiecte educaţionale realizate în România şi la evaluarea
proiectelor, programelor şi politicilor educaţionale relevante pentru domeniul dezvoltării
durabile.
Orizont 2030.
Obiectiv naţional
Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională din România la nivelul performanţelor
superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale
oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu dizabilităţi
- Principiile şi practicile dezvoltării durabile vor fi încorporate organic în ansamblul
politicilor educaţionale. În baza direcţiilor strategice care urmează să fie convenite, în
linii generale, în anul 2009, se vor realiza exerciţii de viziune bazate pe evaluarea
comparativă a rezultatelor obţinute la fiecare 5 ani, cel relevant pentru orizontul 2030
fiind anul 2019.
- Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie, de la educaţia timpurie la studiile
post-doctorale, de la educaţia formală la cea non-formală, de la formarea profesională
iniţială şi continuă până la accesul echitabil la învăţare, în condiţii de calitate, va fi în
continuare obiectivul principal. Învăţarea eficientă va rămâne o prioritate, iar formele şi
metodele de predare vor fi caracterizate prin diversitatea şi flexibilitatea abordărilor
pedagogice, şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a învăţa şi de acumula
cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de
domenii.
- Metodologia de evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional, precum şi a
relevanţei acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de raportare la reperele de
performanţă adoptate în Uniunea Europeană, şi la cele mai bune practici existente pe plan
mondial.
- Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.
Concluzii generale reliefate din analizele incluse în PRAI şi PLAI
Din analiza acestor indicatori se impun următoarele măsuri:


preocuparea esenţială a şcolii trebuie să fie aceea de asigurare a unei calităţi a formării profesionale,
menită să conducă la dobândirea

de către absolvenţi a competenţelor profesionale la nivelul

standardelor de pregătire profesională europene.


Acest lucru se poate obţine prin dezvoltarea resurselor umane, materiale şi financiare ale şcoli şi a
unor parteneriate durabile şcoală angajatori.



Din analiza aspectelor privind consilierea şi orientarea şcolară şi profesională se desprinde faptul că
in școală există un număr insuficient de cabinete de orientare şi consiliere şi un număr insuficient de
consilieri.



Nivelul de competenţe şi abilităţile absolvenţilor învăţământului profesional şi tehnic nu corespund
întotdeauna cu cerinţele angajatorilor şi în acest sens trebuie dezvoltate abilităţi noi: aptitudini
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spaţiale, aptitudini de percepţie a formei, rapiditate în reacţii, competitivitate, diplomaţie,
adaptabilitate, sociabilitate, dinamism etc.

Un rol deosebit de important îl joacă şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare, utilizarea limbilor moderne
şi a tehnologiei informaţionale. Totodată vor trebui asimilate şi adaptate regulile de convieţuire şi
civilizaţie specifice spaţiului comunitar.
2.2. ANALIZA MEDIULUI INTERN
CEAC a monitorizat autoevaluarea la nivelul tuturor catedrelor şi colectivelor didactice, a întocmit
raportul de autoevaluare şi a întocmit planuri de îmbunătăţire a calităţii pentru activităţi care nu s-au
realizat la nivelul indicatorilor stabiliți inițial.
2.2.1. Analiza SWOT
I. CURRICULUM
PUNCTE TARI
1. Procesul instructiv – educativ se desfăşoară în
conformitate cu legislaţia în vigoare în calificări căutate
pe piața muncii locală și europeană;
2. Organizarea şcolii respectă normele legislative în
vigoare;
3. Școala abordează activitatea didactică ținând cont de
principiul șanselor egale, drepturile și responsabilitățile
elevilor fiind clar definite;
4. Planificarea materiei se face în urma unui studiu
aprofundat al curriculei şi în urma dezbaterilor în cadrul
colectivelor metodice ținând cont de stilurile de învățare
ale elevilor și nevoile identificate ale acestora;
5. Ofertă educaţională adaptată la nevoile de formare
identificate pe piaţa muncii;
6. Parcurgerea conţinuturilor la toate disciplinele se face
conform planificărilor, folosind activităţi de învăţare şi
resurse didactice adecvate clasei şi temei studiate;
7. Utilizarea strategiilor didactice diverse pentru a răspunde
stilurilor individuale de învăţare ale elevilor;
8. Asigurarea unei evaluări adecvate, riguroase, corecte şi
exacte;
9. Participarea elevilor si a profesorilor la concursuri
şcolare;
10. Parteneriate cu operatori economici în vederea realizării
instruirii practice de către elevi;
11. Dorința factorilor de conducere din școală în stabilirea
unor relații stabile și durabile cu autoritățile locale
(parteneriat cu ISJ, Primarie, Prefectura, politie, Centrul
Județean de Asistenta Psihopedagogica, ITM );
12. Procesul educaţional se desfăşoară în două schimburi și
permite desfășurarea proiectului ROSE pt îmbunătățirea
rezultatelor la învățătură;
13. Experienta proiectelor europene Erasmus+ care au oferit
oportunități de dezvoltare profesională prin mobilități ale
elevilor și cadrelor didactice;
14. Oferta curriculară este variată, adaptata la dinamica vieții
sociale, se propun anual CDL –uri elaborate împreună cu
An școlar 2021-2022

PUNCTE SLABE
1. Demersul didactic este axat mai mult pe
cantitatea de informaţii;
2. Utilizarea preponderentă a unor strategii
didactice în care elevul este predominant
spectator şi nu actor;
3. Preocuparea insuficientă a profesorilor de
a lucra în echipă pentru diverse proiecte;
4. Procentaj relativ mic de promovare la
examenul de bacalaureat al elevilor de la
profilul tehnic domeniile de pregătire
construcții, instalații și lucrări și fabricarea
produselor din lemn Feedbackul destinat
elevilor asupra progreselor lor nu este
generalizat la nivelul catedrelor;
5. Lipsa unor sarcini de învățare diferențiate,
corelate cu nivelul de performanță – ținte
individuale; pentru unele discipline;
6. Slaba implicare a părinților privind
activitatea şi frecvenţa elevilor;
7. Dificultatea unor cadre didactice de a se
adapta la cerințele unui învățământ on-line
pentru realizarea activităților de predareînvățare-evaluare;
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15.
16.
17.
18.

19.
20.

1.

2.
3.
4.
5.

partenerii sociali care permit elevilor îmbogățirea
experienței profesionale și adaptarea la cerințele pieței
forței de muncă
Experienţa dobândită în organizarea şi desfăşurarea
simpozioanelor adresate elevilor şi cadrelor didactice;
Desfăşurarea unor activităţi pentru implicarea activă a
elevului în procesul de învăţare online;
Interes crescut al profesorilor în asimilarea și aplicarea
metodelor de învăţare centrată pe elev;
Desfășurarea unor activități extracurriculare în
parteneriat cu muzee și alte instituții locale în scopul
dezvoltării competențelor de tip abilități cheie, dar și a
competențelor profesionale;
Impactul pozitiv al aplicării metodelor interactive, asupra
rezultatelor înregistrate de elevi;
Determinarea gradului de satisfacție a educabililor,
parinților, partenerilor în legătura cu serviciile oferite de
instituția de învățământ .
OPORTUNITĂŢI
Colaborare cu I.S.J. Prahova, autorităţi, operatori
economici, Consiliul consultativ al elevilor, Comitetul de
părinţi;
Regulamente în vigoare (ordine, note M.E.C);
Realizarea CDL-urilor în parteneriat cu agenţii
economici;
Posibilitatea de a accesa programul european Erasmus+
pentru formare profesională iniţială.
Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar

AMENINŢĂRI
1. Instabilitatea legislativă în sistemul de
învăţământ;
2. Dezinteresul unor părinți pentru evoluția
școlară a copiilor și a activităților școlii;
3. Resurse materiale insuficiente pentru
desfășurarea cursurilor on-line;
4. Lipsa de interes pentru studiu, pentru
școală a elevilor noștri.
63% din elevii noștri fac naveta zilnic,
sunt obosiți și le lipsește atenția și răbdarea
necesară acumulării de cunoștințe,
participării la activitățile didactice;

II. RESURSE UMANE
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

1. Număr mare de profesori titulari cu experiență și cu o
pregătire metodică și științifică bine fundamentate;
2. Receptivitatea
şi
transparenţa
managerilor,
management echilibrat;
3. Comunicare şi deschidere pentru elevi;
4. Şcoala oferă siguranță elevilor şi cadrelor didactice
pentru desfășurarea procesului de predare-învățareevaluare atît în sistem online cât și în sistem fizic prin
implementarea măsurilor impuse pe timpul pandemiei;
5. Existenţa unui Consilier psihopedagogic;
6. Participarea cadrelor didcatice la cursuri de formare
continuă sau studii postuniversitare – masterate;
7. Profesorii debutanți sunt consiliați de cei cu
experiență, scopul fiind perfecționarea strategiei
didactice și atingerea potențialului maxim de către
fiecare elev;
8. Experiența profesionala inițială a elevilor participanți
la stagii de pregătire practică în Portugalia prin
proiectul Erasmus+;
9. Cultura școlii este una pozitivă, de promovare a
muncii în echipă și a cooperării interdisciplinare.

1. Nivel scăzut al mediilor de admitere pentru
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elevii înmatriculați în învățământul
profesional și tehnic domeniile de pregătire
construcții, instalații și lucrări
publice/fabricarea produselor din lemn
2. Disponibilitatea scăzută a unor cadre
didactice de a lucra în echipă;
3. Rezistenţa la schimbare a unor cadre
didactice, tendinţa de a evita mijloacele
moderne de învăţământ şi de evaluare;
4. Personal nedidactic insuficient;
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OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
1. Oferta variată pentru parcurgerea cursurilor de formare 1. Lipsa de motivaţie a elevilor şi părinţilor
continuă și perfecționare din partea CCD și a altor
pentru educaţie;
furnizori;
2. Cadre didactice de specialitate care nu
2. Aplicarea legii privind asigurarea calităţii în
mai vin în sistemul educațional;
învăţământul preuniversitar
3. Scăderea populaţiei şcolare la nivel
3. Colaborarea cu unităţi economice care să ofere burse de
judeţean;
studiu şi angajamente la absolvire;
4. Posibilitatea angajării absolvenților la firmele la care a
fost organizată instruirea practică.
III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

PUNCTE TARI
Existenţa surselor de venituri extrabugetare;
Includerea în Proiectul privind Învățământul Secundar
(ROSE), obtinerea unui grant pe o perioadă de 4 ani, avînd ca
obiective reducerea ratei de abandon școlar, creșterea ratei de
absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de
bacalaureat;
Obținerea finantărilor prin proiectul ROSE și de 57605 euro
pentru un proiect de formare profesionala initiala Erasmus+ ;
Spaţii pentru instruire practică (ateliere, laboratoare);
Existenţa unui CDI;
Modernizare continuă a unităţii (dotare cu aparatură IT pentru
toate clasele de curs), reamenajarea spațiilor cu resurse
proprii sau sponsorizare ( APRM );
Bibliotecă cu volum mare de cărţi pe domenii diferite;
Cabinete pentru fiecare arie curriculară dotate cu aparatură IT
și videoproiectoare.
OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE
1. Nu există manuale de specialitate
suficiente;
2. Lipsa unei săli de sport;
3. Lipsa finanțării pentru modernizarea
atelierelor școlare la standarde ridicate,
care să satisfacă cerințele actuale;

AMENINŢĂRI

1. Închirierea unor spaţii ale şcolii
1. Sistem legislativ inflexibil, complicat
2. Finanţare prin proiecte de investiţii
şi restrictiv, în privinţa utilizării optime
3. Proiecte ERASMUS+ finanțate de Uniunea Europeană,
a resurselor.
acțiuni KA1 și KA2 pentru dezvoltarea competențelor 2. Interes scăzut al elevilor noștri pentru
profesionale și personale
școala,
pentru
dobândirea
competențelor profesionale, în lipsa
efectuării instruirii practice cu o dotare
corespunzătoare

IV. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII CU COMUNITATEA

1.
2.

3.
4.
5.

PUNCTE TARI
Parteneriate cu 1 operator economic SC Construcții Erbașu 1.
SA pentru învățământul profesional dual;
Parteneriate cu operatori economici în vederea asigurării 2.
instruirii practice pentru fiecare calificare profesională de
nivel 3;
Colaborare bună cu I.S.J. Prahova, Comunitatea locală,
Poliţie, AJOFM, Consiliul Judeţean;
Număr mare de parteneriate cu școli/instituții la nivel local,
județean, național și internațional
Existența proiectelor educative școlare și extrașcolare în
cadrul CAEJ, CAER, CAEN.

PUNCTE SLABE
Interesul redus al părinţilor de a
colabora cu şcoala;
Dificultatea operatorilor economici în
a asigura locurile pentru instruire
practică necesare elevilor datorată
condițiilor impuse de pandemie.

6.
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OPORTUNITĂŢI

AMENINŢĂRI

1. Cererea pieţei muncii pentru absolvenți nivel 3 și 4 de
calificare;
2. Accentuarea rolului parteneriatelor în dezvoltarea unităților
școlare;
3. Colaborarea cu comunitatea locală în vederea realizării
analizei de nevoi a acesteia și, implicit, a dezvoltării
curriculare;
4. Operatori economici dispuși să sprijine învățământul
profesional și tehnic;
5. Finanțări europene prin proiecte Erasmus+, POCU, etc pentru
dezvoltarea profesională;
6. Parteneriate cu şcoli similare unităţii noastre atât din țară cât
și din spațiul european.

1. Problemele severe cu care se confruntă
unele familii, inclusiv marginalizarea sau
automarginalizarea
unor
familii
defavorizate;
2. Mentalitatea părinților, care doresc
doar licee teoretice și studii superioare
pentru copiii lor și nu învățarea unei
meserii;
3. Instabilitatea sistemului economic care
îngreunează prognoza școlară pe termen
lung;

2.2.2. Rezultatele autoevaluarii
Concluzii și aspecte care necesită dezvoltare
REZULTATELE AUTOEVALUĂRII
 Resurse umane şi materiale
- la nivelul şcolii există preocupări ce vizează
dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale
existente;
- asigurarea posturilor cu cadre didactice
calificate;
- propunerea de buget către administraţia
locală în concordanţă cu nevoile şcolii
- elevi cu pregătire medie și submedie, din
medii defavorizate, cu probleme financiare
și de educație, care trebuie sprijiniți pentru
dezvoltare personală și profesională

 Calitatea procesului de învăţare
- atitudinea pozitivă, cooperantă şi relaţia
bună cu profesorul la majoritatea elevilor
- elevii cu probleme de învăţare necesită
strategii adaptate pentru a rezolva probleme
specifice și cu caracter interdisciplinar;
- se folosesc metode activ participative;
- Sprijinirea elevilor cu nevoi speciale, a celor
cu rezultate bune și foarte bune și a celor
aflați în situație de risc prin programe
educative și sociale;
- Cabinetul de consiliere şi orientare permite
consilierea eficientă a elevilor din clasele
terminale;
- Sprijinirea dezvoltării personale a elevilor
prin proiecte europene de tip Erasmus+,
ROSE, proiecte educative şi programe
speciale
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CONCLUZII ŞI ASPECTE CARE NECESITĂ
DEZVOLTARE
 Resurse umane şi materiale
- dezvoltarea bazei materiale pentru atelierele
de instruire practică
- implicarea mai mare a cadrelor didactice în
gestionarea resurselor
- elaborarea materialelor de învățare utilizate
în mediul on -line
- implicarea tuturor cadrelor didactice in
promovarea ofertei educationale
- creşterea participării şi facilitarea accesului
la programele de formare profesională
pentru profesorii școlii
- Legislația sponsorizării nu acordă agenților
economici suficienta libertate pentru sprijin
financiar acordat școlilor;
 Calitatea procesului de învăţare
- accentuarea calităţii în toate activităţile
organizate pentru elevi şi cu elevii în
vederea sporirii dimensiunii civice a
educaţiei oferite de şcoală;
- derularea unui program de
consiliere
individuală a elevilor;
- Existența unui număr de elevi cu rezultate
mediocre;
- implicarea în proiectul cu finanțare de la
Banca Mondială ROSE, pe durata a 4 ani
scolari cu scopul îmbunătățirii situației
școlare și obținerii de rezultate cu 20% mai
bune la bacalaureat;
- utilizarea în mai mare măsură a învăţării
centrate pe elev, a metodelor colaborative;
- Stimularea diriginţilor de a desfăşura
activităţi extracurriculare care să vizeze
orientarea profesională;
- realizarea de proiecte europene pentru cadre
didactice
aparţinând
aceleiaşi
arii
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curriculare, în vederea implementării de noi
strategii, precum şi pentru a găsi împreună
modalităţi de îmbunătăţire
- extinderea învățării informatizate și
îmbogățirea cunoștințelor prin informațiile
mass-media, utilizarea acestora pentru
lărgirea orizontului cunoașterii, necesare
atât elevilor cât și profesorilor prin activități
specifice diverselor proiecte,
- motivarea elevilor din gimnaziu pentru a
alege traseul de învățare prin învățământul
profesional și tehnic.
 Management
 Management
- climatul psihosocial din unitate este
- dezvoltarea ideii de echipă;
favorabil pentru ceea ce se doreşte, pe
- dezvoltarea parteneriatului părinte-şcoală
termen lung, să devină instituţia;
- informarea părinţilor despre noile orientări
- relaţionarea şi comunicarea în cadrul
în domeniul educaţiei, care presupun că
organizaţiei este bună, deciziile sunt
elevul poate să-şi aleagă strategia de
acceptate
învăţare,
dar
capătă
mai
multă
- dezvoltarea unei culturi pentru educație
responsabilitate în cadrul propriei
europeană, prietenoasă cu mediul;
formări şcolare şi profesionale;
- realizarea analizelor periodice şi luarea
- valorificarea în mai mare măsură a
măsurilor de ameliorare îmbunătăţesc
parteneriatelor
încheiate
cu
agenţi
activitatea în ansamblul ei;
economici;
- evaluările interne sunt corelate cu cele
- aplicarea de proiecte pentru participarea la
externe şi se monitorizează întreaga
proiecte cu finanţare europeană de tip
activitate de evaluare
Erasmus+ .
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Detalii Unitate Învăţământ

1. Cod SIRUES
2. Denumire scurtă
3. Denumire completă

0635477
LTTS
LICEUL TEHNOLOGIC
„Toma Socolescu”Ploiesti

4. Fel unitate învăţământ

Liceu Tehnologic

5. Tip unitate învăţământ

Invatamant preuniversitar

6.

Cod SIRUES unitate
superioară

7. Mod funcţionare
8. Tip predare
9. Formă de învăţământ
10. Limbă predare
11. Mod de predare limbi străine

Liceu zi, seral, învățământ profesional,
învățământ postliceal
-orele 7:30 - 20:30

Obișnuit
Liceu zi, seral, învățământ profesional,
învățământ postliceal

Română
Clase compacte

2.3. OBIECTIVE STRATEGICE LA NIVELUL ȘCOLII PE DOMENII MANAGERIALE
Domeniul managerial CURRICULUM
 abordarea unui curriculum modern şi flexibil/modular promovând interdisciplinaritatea şi
transdisciplinaritatea, integrând metodologii de predare, învăţare şi evaluare a cunoştinţelor
conform standardelor;
 fundamentarea predării pe principiul de învăţare activă şi interactivă, precum şi de evaluare bazată
pe capacităţi şi competenţe pe baza unor standarde de performanţă;
 promovarea ştiinţei în spiritul valorilor eticii, justiţiei, democraţiei şi toleranţei, în vederea
integrării în spaţiul european;
 consolidarea activităţii de performanță;
 asigurarea unui proces educaţional bazat pe ideea respectării diversităţii în învăţare, indiferent de
sursa pe care o generează (vârstă, gen, etnie, religie, aptitudini etc.);
 utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, de către cadrele didactice şi elevi;
 îndrumare în domeniul proiectării demersurilor educaționale și monitorizarea implementării
acestora, în vederea creșterii calității și a eficienței activităţilor instructiv-educative;
 dezvoltarea instituţională în sens de consolidare, dar şi de promovare/înfiinţare a unor noi
specializări în funcţie de solicitarea mediului socio-economic.
An școlar 2021-2022
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Domeniul managerial RESURSE UMANE
 facilitarea evoluţiei personalului didactic pentru dezvoltare în domeniul carierei și dezvoltare
personală;
 formarea continuă a personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control şi a
celui didactic auxiliar, conform principiilor didactice moderne și în funcţie de nevoile identificate;
 eficientizarea procesului educaţional printr-o monitorizare atentă a activităţii desfăşurate în școală
şi intervenţia la timp şi de calitate, pe baza diagnozei şi a evaluării;
 implementarea eficientă a curriculumului şi a programelor de îmbunătăţire a calităţii în sistemul
educaţional din perspectiva standardelor naţionale;
 îndrumare în domeniul proiectării demersurilor educaționale și monitorizarea implementării
acestora, în vederea creșterii calității și a eficienței activităţilor instructiv-educative
Domeniul managerial RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
 perfecţionarea sistemului de management al calităţii implementat, în vederea măririi eficienţei
activităţii didactice şi a serviciilor administrative;
 dezvoltarea capacităţii instituționale, a departamentului administrativ, a serviciului contabilitate,
secretariat în domeniul gestiunii resurselor umane și patrimoniale, a legislației în vigoare, conform
standardelor de calitate specific;
 gestionarea corectă a actelor de studii şi evidenţă pe baza conformităţii cu legislaţia în vigoare;
 dezvoltarea, modernizarea bazei materiale a școlii, eficientizarea utilizării acesteia;
 promovarea de proiecte educaționale, în vederea creşterii gradului de performanță la nivel de
infrastructură instituțională, la nivelul rezultatelor elevilor, la nivelul personalului didactic.
Domeniul managerial PARTENERIATE ȘI RELAȚII COMUNITARE
 dezvoltarea comunicării, a relațiilor şi a interacțiunilor instituţionale, promovarea imaginii școlii;
 monitorizarea, consilierea, controlul implementării politicilor şi programelor naţionale în domeniul
educației;
 realizarea de parteneriate cu agenţi economici şi cu administraţia locală pentru a spori dimensiunea
antreprenorială a școlii;
 îmbunătăţirea fluxului informaţional intra şi inter- instituţii;
 eficientizarea comunicării cu mass-media şi a promovării activităţii la toate nivelurile;
 realizarea unor proiecte educative care să implice în activități comune elevi - părinți – cadre
didactice – comunitate locală
 dezvoltarea europeană a școlii prin proiecte de tip Erasmus+ .
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3. Partea a III –a. PLAN OPERAȚIONAL

AN ȘCOLAR 2021-2022
o Obiectivele specifice și țintele școlii.
o Acțiuni pentru școală ( incluzând responsabilitățile, termenele și
resurse)
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OBIECTIVE:
1. Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic prin diversificarea ofertei educaționale pe domeniile specifice școlii noastre, în scopul facilitării tranziţiei de la
şcoală la viaţa activă şi continuării învăţării pe parcursul întregii vieţi
Indicatori de impact (PLAI):
- Adaptarea ofertei la ţintele PRAI stabilite în concordanţă cu cererea previzionată a pieţei muncii.
- Asigurarea continuării studiilor, după învăţământul obligatoriu, pentru cel puţin 85% din populaţia de vârstă şcolară a județului cuprinsă în învăţământul IPT
ŢINTE
1. Includerea în oferta educaţionala a cel puţin 4 calificări noi din calificările din domeniile specifice școlii noastre, astfel încât să se înregistreze o creştere cu 5 % a
inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor ÎTP, până în 2023.
2. Recunoașterea și validarea competențelor, achizițiilor și abilităților dobândite prin participarea la mobilități de formare profesională.
CONTEXTUL
Pe plan local –în Municipiul Ploiești și zonele limitrofe s-a constatat existenţa unor dezechilibre între cererea de calificare şi oferta educaţională a şcolii, ceea ce determină
un grad redus de integrare profesională a absolvenţilor.
Accesul la educaţie pentru populaţia de vârstă şcolară este limitat, în principal, de:
 constrângeri de ordin material (pentru tinerii din mediul rural şi cei proveniţi din familii defavorizate din punct de vedere economic)
 dezinteres din partea absolvenţilor învăţământului obligatoriu pentru continuarea studiilor.
Se impune astfel elaborarea unei politici de intervenţie directă pentru a corela sistemul educaţional cu piaţa muncii.
Crearea condițiilor optime pentru derularea Proiectului ROSE
ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA
REZULTATE
ORIZONT
RESPONSABILITĂȚI
PARTENERI
SURSA DE
OBIECTIVULUI
AŞTEPTATE
DE TIMP
FINANȚARE
Corelarea strategiei de dezvoltare a şcolii cu
PAS revizuit
Septembrie
Director,
ISJ PH
Buget propriu
strategia ISJ şi Revizuirea Planului de Acţiune al
2021
Comisia pentru elaborare şi
CLDPS
Şcolii în concordanţă cu PLAI .
revizuire care va respecta
calendarul de
elaborare/monitorizare şi
revizuire PAS
Colectarea solicitărilor de şcolarizare de la agenţii Numărul partenerilor
Noiembrie
Director,
Partenerii economici Buget propriu
economici pentru clasele de învăţământ
economici să fie de cel puțin
2021
Responsabil arie curriculară
profesional, pentru anul şcolar 2022-2023
unul pentru fiecare domeniu
tehnologii,
de pregătire profesională
Membrii catedrei tehnice
Încheierea contractelor de instruire practică cu
Numărul contractelor
Decembrie
Director,
Partenerii economici Buget propriu
agenţii economici care au transmis solicitări /
încheiate să fie cel puțin unul
2021
Responsabil arie curriculară
scrisori de intenţie
pentru fiecare calificare
tehnologii,
solicitată
Maiştrii instructori

3.1. Plan de acțiune - an școlar 2021-2022
PRIORITATEA 1: ASIGURAREA CALITĂŢII ACTULUI EDUCAŢIONAL ŞI A RELEVANŢEI ACESTUIA PE PIAŢA MUNCII
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Directorul şcolii
Consiliul de Administraţie

ISJ PH

MEN , ISJ Ph,
ARACIP
Reprezentanţi ai
agenţilor economici
Reprezentanţi ai
părinţilor
ISJ PH
AJOFM

Partenerii economici
implicaţi în
elaborarea CDLurilor

Şcolile generale din
zonă

ISJ PH Partenerii
economici
Consiliul Local
Consiliul Profesoral

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu
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Obiectiv 1. Creşterea adaptării şcolare, medierea succesului şi integrarea profesională a tuturor elevilor, indiferent de nevoile lor, prin asigurarea accesului la
educaţie.
Obiectiv 2. Asigurarea accesului la mobilități de formare profesională și educașie școlară prin proiecte Erasmus+, pentru toți elevii, indiferent de etnie, religie sau
tip de minoritate socială, având ca scop integrarea pe piața muncii europene.
Ţinte:
1. Prevenirea şi reducerea părăsirii timpurii a şcolii cu 10 % până în anul 2023.

Octombrie
2021

Iunie 2022

Directorul , Directorul
adjunct vor coordona
echipa de lucru pentru a
identifica nevoia de
calificări pe piaţa muncii
locale
Membrii echipei de
promovare vor prezenta
oferta educaţională şcolilor
generale limitrofe
Directorul şcolii,
Consiliul de administraţie

Diriginţii claselor terminale
vor prezenta anual rapoarte
cu privire la inserţia
absolvenţilor,
Resurse e-learning într-un mediu virtual compact. Crearea spaţiului virtual
Decembrie Directorul şcolii
Crearea unui spaţiu virtual pentru toate Existenţa materialelor de
2021
Directorul adjunct
disciplinele de studiu şi adaugarea materialelor de învăţare accesibile
Informaticianul şcolii
învăţare accesibile tuturor cadrelor didactice
Responsabilii ariilor
curriculare
PRIORITATEA 2. ASIGURAREA DE ŞANSE EGALE PRIVIND ACCESUL LA EDUCAŢIE AL TINERILOR

Monitorizarea inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor Chestionare aplicate
absolvenţi de învăţământ nivel 3 și 4 .
absolvenţilor,

Acreditarea calificărilor de nivel 4 și 5

Decembrie
2021

01.09.202131.08.2022

Realizarea unei oferte educaţionale adaptata
cerinţelor comunităţii locale şi bazei materiale de
care dispune şcoala.
Promovarea ofertei educaţionale
Menținerea calificărilor şi specializărilor pentru
nivelurile de calificare 3 şi 4, 5 identificate ca
priorităţi

Brosuri, Pliante, C.D.- uri cu
oferta şcolii pentru a fi
distribuite elevilor de
gimnaziu
Oferta educaţională a şcolii
cuprinde în proporţie de cel
puţin 60% din calificările
identificate la nivel local ca
priorităţi
Minim două calificări
acreditate

Decembrie
2021

Analiza mediului extern (piaţa muncii) și a Plan de şcolarizare realizat
solicitărilor de formare profesională pentru 100%.
partenerii economici în procesul de fundamentare
şi elaborare a proiectului planului de şcolarizare
pentru anul şcolar 2022-2023
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PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ŞI DOTAREA CU ECHIPAMENTE SPECIFICE PREGĂTIRII DE SPECIALITATE, ÎN
CONCORDANŢĂ CU STANDARDELE EUROPENE
Obiectiv: Modernizarea infrastructurii şi dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu echipamente performante pentru asigurarea unei pregătiri teoretice şi practice de
calitate.
Indicatori de impact:
- dotare în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale domeniilor de pregătire.
Ţinte:
1. Amenajarea cabinetelor si atelierelor pentru pofilul și domeniile școlarizate, în proporție de 90%.

2. Creșterea cu 10% a numărului de elevi participanți la mobilități până în anul 2023.
Context: Furnizorul de educație dezvoltă dimensiunea europeană a formării elevilor prin proiecte Erasmus+, urmărind îmbunătățirea competențelor cheie.
ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA
REZULTATE AŞTEPTATE
ORIZONT
RESPONSABILITĂȚI
PARTENERI
SURSA DE
OBIECTIVULUI
DE TIMP
FINANȚARE
Asigurarea calităţii serviciilor de sprijin
Nr. cadrelor didactice formate
01.09.2021Directori
ISJ
Buget local
educaţional personalizat pentru copiii cu CES și
pentru a asigura servicii de
31.08.2022
Comisia Curriculum
CCD PH
Buget Rose
de orientare şcolară şi consiliere profesională
orientare şcolară şi de consiliere
CJRAE PH
pentru elevi cu CES
Dezvoltarea de programe pentru menţinerea
Rata de tranziţie cel puțin 85%
01.09.2021Directori
CJRAEPH
elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii timpurii Reducerea ratei abandonului
31.08.2022
Consilierul educativ
ISJ
a şcolii;
şcolar la 10%, până în 2023
Profesori
Implicare în activitățile proiectului Rose
Dezvoltarea unor activități pentru creşterea
Creşterea ratei medii de absolvire
01.09.2021Directori
CJRAEPH
participării la învăţământul IPT a elevilor care
a liceului cu 3 % pe an, până în
31.08.2022
Comisia Curriculum
ISJ
provin din grupuri vulnerabile (din zonele rurale,
2023
Parteneri locali,
minorităţi etnice, elevi cu CES):
Creșterea ratei de promovare la
Cadre didactice
economici
examenul de bacalaureat cu 5%
pe an a absolvenţilor
Diminuarea cu 5% pe an a
absențelor nemotivate
Reducerea ratei de abandon
şcolar la 10 %, până în 2023
Facilitarea mobilităţii elevilor în alte tări
Număr de programe accesate prin
Conform
Director
LTTS
Grant
programe europene
calendarului
Responsabil comisie
Scoli și firme
Nr. de elevi participanți la
pentru aplicații
proiecte europene
din alte țări
mobilități
Cadre didactice
Asigurarea mijloacelor IT pentru elevii care
Număr de elevi beneficiari ai
01.09.2021Directorul ,
M.E
Buget M.E
provin din medii vulnerabile
echipamentelor IT
31.08.2022
Directorul adjunct
ISJ PH
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2. Încheierea de parteneriate cu alte organizaţii pentru realizarea activităţilor extracurriculare privind tranziţia şcoală-piaţa muncii
3. Accesarea unor proiecte pentru dezvoltarea bazei materiale
Context: Deoarece adaptarea la cerinţele pieţei muncii reprezintă o prioritate, este necesară o bază materială specifică acestor domenii. Pentru desfăşurarea procesului de
instruire-învăţare a elevilor în cadrul şcolii, spaţiile de instruire existente trebuie reamenajate şi adaptate corespunzător noilor cerințe curriculare.
ACȚIUNI PENTRU
REZULTATE AŞTEPTATE
ORIZONT
RESPONSABILITĂȚI PARTENERI
SURSA DE
ATINGEREA
DE TIMP
FINANȚARE
OBIECTIVULUI
Dezvoltarea bazei materiale Cel puțin un cabinet de specialitate
01.09.2021Director,
Operatori economici
astfel încât să satisfacă cerinţele modernizat
31.08.2022
Director adjunct,
Buget propriu
domeniilor de calificare
Administrator,
Reabilitarea internatului
Igienizarea grupurilor sanitare
Octombrie
Director,
Primăria Municipiului
Buget propriu
2021
Director adjunct,
Ploieşti
Consiliul de administraţie
Implementarea proiectului
Refacerea aleilor şcolii şi asfaltarea terenului
01.09.2021Director,
Primăria Municipiului
Buget local
Bugetare participativă
de sport
31.08.2022
Director adjunct,
Ploieşti
”Siguranță !Fără entorse!”
Consiliul de administraţie
Dezvoltarea de proiecte pentru
Nr. proiecte , nr. parteneriate
01.09.2021Director,
parteneri
Buget proiect
asigurarea stării de bine în școală
31.08.2022
Director adjunct,
Buget local
Consiliul de administraţie
Buget propriu
PRIORITATEA 4: EXTINDEREA ȘI DEZVOLTAREA COOPERĂRII NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE PRIN PARTENERIATE DE FORMARE
PROFESIONALĂ
Obiective:
1. Dezvoltarea relaţiilor comunitare cu scopul promovării imaginii şcolii şi a reprezentării intereselor acesteia.
2. Dezvoltarea unei rețele europene de parteneriate, prin iniţierea şi participarea la programe şi proiecte europene, bilaterale, transfrontaliere, având ca scop
asigurarea schimburilor de bune practici.
Ţinte:
1. Încheierea cel puţin a unui acord de parteneriat pentru fiecare calificare/specializare.
2. Realizarea a cel puțin două schimburi de bune practici la nivel european până în anul 2023.
Context:
În Municipiul Ploieşti, pentru anumite calificări s-a constatat o implicare redusă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor din sistemul ÎPT . Se impune o
participare mai activă a partenerilor sociali în formarea profesională a elevilor în perspectiva integrării profesionale a absolvenţilor, în condiţiile în care şcoala devine furnizor
de forţă de muncă pentru comunitatea locală. Intrarea Romaniei în UE permite accesarea fondurilor europene prin realizare de proiecte derulate în parteneriat.
ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA
REZULTATE ASTEPTATE
ORIZONT
RESPONSABILI
PARTENERI
SURSA DE
OBIECTIVULUI
DE TIMP
TĂȚI
FINANȚARE
Dezvoltarea parteneriatelor cu agenți
Numărul de contracte de colaborare
Octombrie 2021 Director
Partenerii economici
Buget propriu
economici implicați în formarea
încheiate cu partenerii sociali şi nr.
Comisia de
implicaţi în formarea
profesională a elevilor
elevi implicați în instruirea practică
curriculum
profesională a elevilor.
An școlar 2021-2022
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Nr. de parteneriate

01.09.202131.08.2022

Planul de şcolarizare,
Participare la târgul ofertelor
educaţionale,
Materiale promoţionale,PaginaWEB.
Document elaborat

Realizarea strategiei de internaționalizare a
școlii
Realizarea aplicațiilor pentru parteneriate

01.09.202131.08.2022

Documente doveditoare ale
parteneriatelor încheiate, cel puţin un
parteneriat

Conform

Septembrie 2021

01.09.202131.08.2022

Încheierea unui protocol de colaborare cu
Poliţia de proximitate, Agenţia pentru
combaterea traficului de persoane,
Jandarmeria,etc.
Întocmirea Planului de mediatizare a şcolii
şi ofertei şcolare pentru 2022-2023,
Actualizarea paginii WEB a colegiului

Noiembrie 2021
Ianuarie 2022
Conform OMENcalendar
desfășurare
examene de
certificare a
competențelor
profesional
01.09.202131.08.2022

Acţiuni de orientare şi
consiliere profesională a elevilor prin
vizite tematice organizate la agenţii
economici.
Documente doveditoare ale
parteneriatelor încheiate

Nr. de contracte cadru pentru
proiectarea planului de școlarizare;
Nr. de reprezentanți în comisiile de
examen N3,N4,N5;
Nr. CDL-uri elaborate.

Eficientizarea parteneriatelor prin
implicarea partenerilor sociali în acţiunile
privind integrarea pe piaţa muncii a
absolvenţilor IPT.
Încheierea de parteneriate cu alte şcoli,
instituții sociale și culturale şi continuarea
celor iniţiate în anul şcolar anterior.

Cooptarea partenerilor economici ca
membri ai echipelor de lucru pentru
proiectarea planului de şcolarizare, ai
comisiilor de examinare în cadrul
examenelor de certificare a competenţelor
profesionale şi stabilirea ofertei de CDL
pentru 2022-2023

la agentul economic de profil.
Formarea profesională prin
efectuarea instruirii practice a
elevilor la agenţii economici, în
proporţie de 80%
Nr agenților economici implicați în
luarea deciziilor Consiliului de
Administrație

Directori
CA
Director

Director,
Coordonator
educativ

Director,
Coordonator
educativ,
Lucrător desemnat
S.S.M.
Director,
Coordonator
educativ

Director
Comisia de
curriculum

Director,
Dirctor adjunct,
Comisia de
curriculum
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Parteneri externi

ISJ – PH
Comunitatea locală,
Parteneri economici

Poliţia de proximitate,
Agenţia pentru
combaterea traficului de
persoane, Jandarmeria

Conform contractelor
de parteneriat

Centrul Judeţean de
Asistenţă
Psihopedagogică
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Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

Buget propriu

calendarului
pentru aplicații
Conform
aplicațiilor
Conform
calendarului de
implementare
Parteneri externi

Director
Comisia de validare Partenerii din fiecare
proiect Erasmus+

Responsabil
proiecte europene
Director

Grant

Grant

Ţinte:
1. 100% din cadrele didactice debutante efectuează cursuri de formare continuă în vederea aplicării metodelor de învăţare centrată pe elev
2. Participarea în procent de minim 40 % a cadrelor didactice din IPT la cursuri de formare profesională continuă.
3. Creșterea cu 10 % a cadrelor didactice participante la programe de formare prin proiecte Erasmus+
Context: În metodele de instruire tradiţionale elevul are un rol pasiv fiind un receptor al informaţiei. Elevul trebuie determinat să participe activ la procesul de instruire –
învaţare, ”să înveţe să înveţe”.
ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA
REZULTATE ASTEPTATE
ORIZONT
RESPONSABILITĂȚI PARTENERI
SURSA DE
OBIECTIVULUI
DE TIMP
FINANȚARE
Identificarea nevoilor de formare profesională Baza de date privind necesarul de
01.09.2021Directori
CCD
Buget propriu
a resurselor umane din şcoală şi asigurarea
formare profesională continuă
31.08.2022
ISJ
accesului acestora la programe de formare
pentru cadrele didactice din școală
Universităţi
profesională continuă
Participarea cadrelor didactice la programe de Număr de cel puţin 20 persoane
01.09.2021Director ,
CCD ,
Proprii
formare continuă şi de perfecţionare,
formate prin cursuri organizate de
31.08.2022
Responsabil cu formarea
ISJ PH UPG,
organizate de CCD , ISJ , UPG şi altele,
CCD Prahova,UPG Ploieşti,altele
continuă
alte organizații
Participarea personalului didactic auxiliar şi
Documente doveditoare
nedidactic la programe de formare continuă şi
de perfecţionare
Înscrierea cadrelor didactice la cursuri de
Cel puțin 2 proiecte noi propuse,
01.09.2021Coordonator proiecte şi
ISJ PH,
MEN
formare pentru scrierea proiectelor naţionale
Realizarea şi participarea ca
31.08.2022
programe educative
MEN
Fonduri
şi internaţionale
parteneri în cadrul proiectelor
Conform
Coordonator proiecte
Europene
europene şi a altor proiecte
calendarului
europene
educative
proiectelor
Şefii de catedră
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Indicatori de impact:
- Participarea cadrelor didactice din școală la cel puţin un curs de formare profesională continuă, anual.

Obiective:
1. Formarea cadrelor didactice în vederea utilizării metodelor de învăţare centrată pe elev pentru creşterea calităţii procesului instructiv educativ
2. Profesionalizarea cadrelor didcatice prin parcurgerea de programe de formare prin intermediul proiectelor Erasmus+

Realizarea mobilităților prin proiecte
Cel puțin două mobilități/schimb de
Erasmus+
bune practici
Recunoașterea, validarea și transferarea
Note puse în catalog
cunoștințelor, abilităţilor și compentenţelor Documentul Europass
dobândite de elevii participanți la
Certificat de participare
mobilități Erasmus+
PRIORITATEA 5: FORMAREA CONTINUĂ A RESURSELOR UMANE

în proiecte Erasmus+
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100 % din cadrele didactice care
urmează cursurile de formare
prezintă activităţi demonstrative
motivante pentru elevi
Fişele de asistenţă la oră ,
Întocmirea raportului comisiei de
formare continuă a cadrelor
didactice
Derularea altor programe de
formare în spaţiile oferite de
şcoală,
Creşterea numărului de persoane
participante la formare
Nr. cadre didactice participante

Desfăşurarea unor activităţi demonstrative,
aplicaţii utilizând metode moderne care să
motiveze implicarea elevilor în actul
educaţional (lecţii demonstrative,
chestionare).

Asigurarea calităţii activităţilor de formare
continuă a personalului didactic prin
monitorizarea impactului programelor de
formare la nivelul clasei de elevi,
Monitorizarea formării cadrelor didactice

Dezvoltarea unui centru de formare al
cadrelor didactice

An școlar 2021-2022

Rezolvarea problemelor de etapă la
termen ,
Documente doveditoare,
Registrul de inspecţii şi PV
inspecţii

Comunicarea ritmică a informaţiei legate de
calendarul mişcării personalului didactic şi
cerinţelor fiecărei etape,
Întocmirea şi depunerea dosarelor pentru
înscrierea la definitivat şi grade didactice,
Asigurarea evaluării cadrelor didactice
înscrise la definitivat şi grade didactice prin
asistenţe şi inspecţii

Participarea cadrelor didactice la mobilități de
tip Erasmus+

Cunoaşterea ROFUIP,
Statutul elevului,
Metodologia specifică
învaţămantului dual ,
Metodologia de mobilitate ,
Metodologia de echivalare a
studiilor în proporţie de 100 % a
cadrelor didactice

Studierea şi insuşirea de către întregul corp
profesoral a actelor normative care au intrat in
vigoare la începutul anului şcolar 2021-2022

Conform aplicației

01.09.202131.08.2022

Conform graficelor
de asistenţă ale
directorilor,
Septembrie 2021

01.09.202131.08.2022

Conform graficului
ISJ PH

Septembrie 2021

Director,

Director,
Responsabil formare
continuă

Director,
Director adjunct,
Comisia de formare
continuă a cadrelor
didactice

Cadrele didactice care
au efectuat cursuri

Director,
Director adjunct,
Responsabil formare
continuă

Comisia pentru activităţi
extraşcolare.
Director,
Director adjunct,
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Partenerii
externi

Organizaţiile
care propun
cursurile

-

-

ISJ PH

-

Grant

57

Proprii

Proprii

Proprii

Proprii

Proprii
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Obiectiv: Dezvoltarea orientării şi consilierii profesionale în scopul creşterii performanţelor educaţionale şi ratelor de tranziţie către niveluri superioare de
educaţie
Indicatori de impact:
- Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere profesională pentru toţi elevii
Ţinta: Consilierea profesională a elevilor cuprinşi pentru a alege în cunoştinţă de cauză traseele de formare profesională
Context: În condiţiile schimbării permanente a raportului cerere-ofertă există necesitatea unei informări optime şi coerente asupra tuturor aspectelor pe care le implică
alegera corectă a carierei. Procesul de consiliere trebuie să asigure creşterea interesului elevilor pentru finalităţile vizate prin promovarea fiecărui nivel.
ACȚIUNI PENTRU ATINGEREA
REZULTATE ASTEPTATE
ORIZONT
RESPONSABILITĂȚI PARTENERI
SURSA DE
OBIECTIVULUI
DE TIMP
FINANȚARE
Dezvoltarea de programe de orientare şi
Număr de programe de consiliere pe clase,
01.09.2021Comisia curriculum
CJAP, CJRAE Proprii
consiliere profesională prin acţiuni
tipuri de activități, tipuri de chestionare
31.08.2022
Consilier școlar
CCD, ISJ
comune ale şcolii, AJOFM, alte ONG-uri (teste de personalitate, teste de aptitudini
Comitetul de
şi firme specializate
etc.)
părinţi
Organizarea activităților de orientare şi
Nr. de activităţi realizate
01.09.2021Comisia curriculum
CJAP
Proprii
consiliere profesională pentru toate
31.08.2022
Psihologul şcolii
nivelurile de învăţământ , în parteneriat
cu instituţii abilitate
Derularea activităţilor din cadrul
Elevii şcolii beneficiază de activităţi din
01.09.2021MEN
Derularea
Buget proiect
Proiectului ROSE
cadrul Proiectului ROSE
31.08.2022
CJAP
activităţilor din Rose
CJRAE
cadrul
Proiectului
ROSE
Diversificarea activităţii de informare şi
Continuarea studiilor absolvenţilor şi
01.09.2021Director,
CJAP,
Proprii
consiliere pentru carieră elevilor .
integrarea pe piaţa forţei de muncă .
31.08.2022
Consilierul educativ,
Agenții
AJOFM,
economici
Parteneri sociali
identificați,
AJOFM
Monitorizarea inserţiei absolvenţilor pe
Statistica inserției absolvenților
Octombrie 2021 Director adjunct
Proprii
piaţa muncii şi în învăţământul superior şi
Diriginţi clase terminale
postliceal

PRIORITATEA 6: DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚI DE INFORMARE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU CARIERĂ
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3.2. Strategia de internaționalizare a școlii
Declarație de viziune: Liceul Tehnologic “Toma Socolescu” Ploiesti este dedicat unei tradiții
continue de excelență într-o lume în continuă schimbare. Oferim o educație bazată pe o cultură generală
solidă, competitivă pe piaţa muncii, dornici să implementeze cunoştinţele la locurile de munca pe care le
vor avea.
Declarație de misiune: În parteneriat cu familiile și comunitatea, obiectivul nostru este de a crea
oportunități internationale de învățare relevante pentru dezvoltarea cunoștințelor, abilitățile de gândire
critică și caracterul necesar pentru a reuși într-o lume avansată tehnologic.
OBIECTIVE:
 Obiective pentru elevi:
 Cunoștințe: - Teme şi metode de actualitate;
- Oportunități de dezvoltare prin proiecte;
 Competențe: - Lingvistice;
- TIC;
- Sociale: lucrul în echipă, colaborarea interculturale;
 Atitudini:
- Conștientizarea apartenenței la spațiul european și global;
- Constientizarea responsabilităţii faţă de mediu;
 Obiective pentru profesori:
 Cunoștințe: - Cetățenie europeană;
- Dezvoltare durabilă și sustenabilitate;
 Competențe: - Dezvoltare personală;
- Competențe sociale de cooperare cu colegi străini;
- Competențe lingvistice;
- TIC;
- Interculturale;
- Conducerea și supravegherea grupurilor de lucru;
- Dezvoltarea proiectelor cross-curriculare;
 Atitudini:
- Conștientizarea apartenenței la spațiul european și global într-un context
profesional.
ANALIZA S.W.O.T
PUNCTE TARI
-

-

-

-

Numărul mare de cadre didactice care au
beneficiat de mobilităţi europene de
învăţare/dezvoltare profesională (participare la
proiecte Erasmus KA1 si KA2);
Personal didactic calificat titularizat în
proporţie de peste 69%;
Participarea tuturor cadrelor didactice membre
la simpozioane, conferinţe, activităţi de
perfecţionare ;
Implicarea elevilor în proiectele şi programele
educative locale/nationale/international mai
ales, a celor cu caracter educativ şi extraşcolar
prin câștigarea proiectului ROSE;
Proiecte comunitare şi parteneriate educaţionale
cu tematică de vizează dezvoltarea dimensiunii
europene a scolii ;

PUNCTE SLABE
-

-

-

Retincența la a participa în proiecte
internationale a unor profesori;
Nu toți profesorii cunosc o limbă de circulație
internațională și nu participă la proiecte
internaționale;
Nu toti profesorii cunosc metode de predare
utilizând metodele TIC;
Personalul nedidactic nu a participate la
mobilitati international;
60% din elevii noștri au rezultate slabe la
învățătură, 10% au dificultăți de învățare, cu
situații financiare precare, mai mult de 50%
din elevi sunt din mediul rural;
elevii noștri nu au suficiente competențe
profesionale - cunoștințe, abilități și aptitudini
pentru a se angaja la sfârșitul liceului pe piaţa
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-

OPORTUNITĂŢI
-

-

-

-

-

-

Lărgirea ofertei de formare continuă a
personalului didactic prin cursuri la nivel
national/ international;
Nevoia de a folosi instrumentelor UE, de
recunoaștere a învățământului tehnic din liceul
nostru;
Dezvoltarea abilităților elevilor de a acționa
autonom, de a face judecăți, de a se evalua
critic, de a se adapta la transformările
tehnologice și de a lucra cu alte elevi din alte
tari;
Acceptarea de catre elevi a ideeii de cetățean
europen, prin respectarea diferențelor culturale
și a identităților etnice, de combaterea tuturor
formelor de șovinism și xenofobie;
Extinderea dotării unităţilor de învăţământ cu
aparatură adecvată cabinetelor ;
Existenţa multor posibilităţi de informare şi de
formare a cadrelor didactice
Implicarea elevilor în diverse proiecte, atât în
cadrul liceului, judeţului, cât şi împreună cu
parteneri din alte ţări;
Program ERASMUS+ cu cele 3 acțiuni cheie.

muncii europene;
elevii noștri au un nivel slab de pregătire
lingvistică;
lipsa unei strategii de responsabilitatea faţă de
mediu la nivelul liceului;
sistemul de finanţare pentru liceele
tehnologice, nu asigură resursele necesare
formării profesionale iniţiale, mai ales pentru
instruirea practică, evaluarea şi certificarea
rezultatelor învăţării la nivel internațional.
AMENINȚĂRI

- Numărul mare de instiuții educaționale care
doresc sa aplice pentru obținerea de finanțări in
proiecte europene de tip Erasmus+;
- Scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra
normării personalului didactic şi a reţelei şcolare;
- Lipsa de interes manifestată de unele cadre
didactice pentru propria formare profesională
şi/sau managerială;
- Instabilitatea legislativă şi a curriculumului în
sistemului de învăţământ;
- Scăderea capacităţii familiilor de a susţine
pregătirea şcolară a copiilor.

Strategii care derivă din analiza SWOT:
• Dezvoltarea punctelor tari identificate;
• Limitarea punctelor slabe;
• Profitarea de oportunități;
• Promovarea dimensiunii internaționale a educației și formării profesionale în vederea modernizării
sistemului de formare profesională;
• Promovarea diversității lingvistice și sensibilizarea cu privire la dimensiunea culturală;
• Egalitatea oportunităților pentru toți tinerii (egalitate de șanse).
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Plan operațional:
Nr. Activități
crt.
1
Selectarea
partenerilor în
proiecte Erasmus+
și E-Twining
2.

3.

4.

5

6.

Rezultate vizate

Acceptarea
liceului ca
partener în cel
puțin un proiect
european
Scrierea cel puțin a Aprobarea
unui proiect
proiectului
Erasmus+:
- KA2(parteneriat
e strategice) ;
- KA1(proiecte
de mobilitate)
Aplicarea pentru Validarea
obținerea
de aplicației,
granturi în vederea eligibilitatea
demarării
unor școlii
programe naționale
sau internaționale
Implementarea
Desfășurarea în
proiectelor
condiții optime a
câștigate
mobilităților
prevăzute
în
proiecte
Implementarea
2 mobilități de
proiectului“Compe formare
tențe pentru
profesională/Cer
construcții la
tificate Europass
standarde
Mobility
europene”, 20191-RO01-KA102061973
Monitorizarea și
Corelarea
evaluarea
activităților
proiectelor
proiectului cu
curriculumul și
activitatea
didactică

Responsabili

Termen

Modalități de evaluare

Profesori/
coordonatorul de
proiecte și
programe
intenaționale
Profesori /
direcțiune

Anual

Evaluarea
directa/indirectă

Conform
calendarului
aplicațiilor,
anual

Punctaj obținut în urma
evaluării proiectului de
către organismele
competente

Profesori/
direcțiune

Anual

Raportarea proiectului la
beneficiile materiale ale
programului pentru
dezvoltarea școlii

Coordonatorul
proiectului,
directorul,
contabilul

Pe toată
perioada
proiectului

Coordonatorul
proiectului,
directorul,
contabilul

Pe toată
perioada
proiectului

- Stabilirea
gradului
impactului proiectului
asupra
beneficiarilor,
părinților, comunității
locale,
Evaluarea
directa/indirectă

Directorul
Comisia de
implementare a
proiectelor
CEAC

Pe toată
perioada
proiectului

 Stabilirea ponderii de
aplicabilitate a
proiectului la nivelul
școlii.
 Evaluarea produselor
proiectului și gradul de
sustenabilitate
a
acestuia

Diseminarea proiectelor:
Nr.
crt.
1.

2.

Activități

Rezultate vizate

Responsabili

Pregătirea acțiunii
de diseminare

Stabilirea tuturor
potențialilor
parteneri
interesați

Coordonatorul, In perioada de
directorul
sustenabilitate,
la solicitare

Diseminare activă
și interactivă

Împărtășirea
experienței altor

Coordonatorul
de proiect,
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Termen

In perioada de
sustenabilitate,

Modalități de evaluare
Realizarea unui număr
de diseminări care să
asigure popularizarea
proiectului in școală și
comunitate
Stabilirea gradului de
interes prezentat de
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grupuri
echipa de
la solicitare
auditoriu, cantitativ și
interesate .
proiect
calitativ
Exemple de
bune practici.
Sustenabilitate: Produsele finale ale proiectelor vor fi folosite în cadrul orelor de curs, conform
planificărilor. Experiența acumulată din proiecte se va valorifica în aplicarea pentru alte proiecte, dar și
pentru participarea anuală la alte competiții cum ar fi: Concursuri JA, Made for Europe, Școala Europeană,
concurs Internațional ”Orașul meu de suflet”, Asociația Pleiadis, concurs național EUROSCOLA,
concursuri de debate, schimburi cu alte licee europene, concursuri de creație, de informatică, de fotografie,
ecologiste ș.a. Liceul păstrează tradiția inscrierii la concursuri, an de an, pentru creșterea performanței
obținută în anul prcedent.
Concluzii: Planul de acțiune al școlii (PAS) poate suferi modificări, prin adăugarea unor obiective
și acțiuni concrete, datorate câștigării proiectelor scrise de profesorii școlii. Standardele de calitate
se pot modifica, conducând la îmbogățirea planului operațional cu alte activități, la dezvoltarea
culturii organizaționale.

3.3. Plan de dezvoltare profesională a personalului
În contextul unui management centrat pe resursa umană, definitoriu pentru opţiunea strategică a unității
de învățământ, formarea continuă a personalului didactic este o componentă esenţială şi totodată o resursă
principală pentru promovarea schimbărilor specifice actualei etape a reformei învăţământului.
I. Opţiunile strategice definite la nivelul acestei componente a demersului managerial:

Personalizarea traiectelor de evoluţie în cariera didactică şi valorificarea optimă a etapelor parcurse
în asimilarea standardelor profesionale

Formarea corpului profesoral şi a personalului didactic auxiliar

Optimizarea procesului de predare/învăţare/evaluare în cadrul şcolii prin utilizarea unor instrumente
moderne, compatibile cu nivelul actual al sistemelor educaţionale folosite în lume.
II. Obiective derivate
Asigurarea creşterii eficienţei activităţii profesionale.

Completarea bibliotecii juridice şi a punctului de documentare pe teme de formare continuă în
cadrul bibliotecii şcolii.

Asigurarea perfecţionării prin gradele didactice şi cursuri de perfecţionare specializate.
Diagnoza nevoilor de prefecționare

Aplicarea chestionarelor de nevoi

Discutii cu factori responsabili în domeniu
Organizarea şi îndrumarea activităţii de perfecţionare

Eficientizarea activităţilor comisiilor metodice/ariilor curriculare

Susţinerea şi stimularea creativităţii cadrelor didactice
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Planul de formare continuă centrată pe școală
( Programul de perfecționare /formare la nivelul unității școlare )
Nr
crt
1.

2.

3.

Obiective

Asigurarea
creșterii
eficienței
activității
profesionale

Diagnoza
nevoilor de
perfecționar
e
Organizarea
și îndrumarea
activității de
perfecționare

Acţiuni
Derularea abonamentelor
la reviste pedagogice și
de specialitate și
contractarea altor reviste
sub format electronic sau
scris
Îndrumarea candidaților
la examenele de grad și
întocmirea dosarelor
pentru înscrierea la grade
didactice
Semnalarea
oportunităților de
perfecționare, altele decat
cele pentru grad
Aplicarea chestionarelor
de nevoi,
Discuții cu factori
responsabili în domeniu
Instruirea responsabililor
ariilor curriculare pentru
motivarea profesorilor în
stimularea creativității
cadrelor înscrise la grade
didactice

Responsabil

Responsabil
cu formarea
continuă

Responsabil
cu formarea
continuă

Resurse
Materiale
Umane
Resurse
Responsab
financiare din ilii ariilor
buget și
curiculare
extrabugetare şi
catedrelor
metodice
Ordine ale
MEN
Cadre
Cărți din
Didactice
bibliotecă

Termen

Permanent

Cadre
Internet, CCD didactice

Responsabil
cu formarea
continuă,
Responsabil
CEAC
Responsabil
cu formarea
continuă

Chestionare

Cadrele
didactice

Septembrie
Octombrie

Suport de
curs

Responsab
ilii ariilor
curiculare
şi
catedrelor
metodice

Noiembrie
Decembrie

3.4. Plan de parteneriat al şcolii 2021 - 2022
Unitatea de
învăţământ (adresă,
e-mail, telefon scoala,
tel. celular director)
LICEUL
TEHNOLOGIC
"TOMA
SOCOLESCU",
reprezentat prin
AVRAMESCU
RODICA ,
in calitate de director,
cu sediul in
PLOIESTI,Str. Gh.Gr.
Cantacuzino, nr. 328,
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Partener social (adresă, telefon, domeniu de
activitate)

Modul de realizare a
parteneriatului la nivelul
elevilor (nivel liceu, scoala
profesionala calificarea,
specializarea)

Filarmonica " Paul Constantinescu” Ploiesti

Elevi toate nivelurile si
calificarile

Biblioteca ”NICOLAE IORGA” Ploiesti
Muzeul memorial ”Nichita Stanescu” Ploiesti
Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica

Elevi toate nivelurile si
calificarile
Elevi toate nivelurile si
calificarile
Consilierea elevilor

S.C. Getica Security S.R.L. Bucuresti str.
Mantuleasa nr 42. et. 3 ap. 10 sect. 2
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PRAHOVA,
Parteneriat educational –Universitatea
telefon: 0244-552251,
Transilvania Brasov –Facultatea Ingineria
fax: 0244-407024,
lemnului
Elevi toate nivelurile si
tel. Director: 0745
Reprezentata de Ispas Mihai –Decan
calificarile
Str : Colina universitatii,nr 1 Brasov
024.013
Tel : 0268/415315Mail : f6_ilemn@unitbv.ro
Comandamentul de Jandarmi Teritorial, Ploiesti
CONSTRUCTII ERBASU S.A
Str. Nicolae G. Caramfil nr. 72, Bloc XXIIA,
Sector 1, Bucuresti
secretariat@erbasu.ro/ 021.232.35.45

S.C. SAISENCONSTRUCT S.R.L.
Serban Ion
Str. Crisan, nr 18 A, Bl 134C, Sc B, ap 30,
Ploiesti
saisenconstruct@gmail.com/0723276466
SC INCONS SRL
Dl Nedea Gheorghe
Str.Rudului, nr 216, Ploiesti
office@incons.ro
Tel 0722356 742
SC SINCO SRL
Dl Ispas Alexandru
Str Tudor Vladimirescu, nr 105, Ploiesti
Tel 0722 284 182

Zidar-pietrar-tencuitor
Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar
Dulgher-tâmplar-parchetar
Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze
Tâmplar universal
Zidar-pietrar-tencuitor

Instalator instalatii tehnico
sanitare si de gaze

Instalator instalatii tehnico
sanitare si de gaze

SC TEODAN INSTAL SRL
office@teodan.ro/0741236227

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze

S.C. CREAFRERES S.R.L.
Strejnicu
Str. Aerodromului , nr 129
creafreres@yahoo.ro/ 0752098572

Tâmplar universal

ELEGNAȚĂ CONFORT ORIGINALITATE
”ECO” SRL,244599430

Tâmplar universal

SC MARISTAR COM SRL
comenzi@maristar.ro/0760693890

Instalator instalaţii tehnico sanitare şi de gaze
Zugrav, ipsosar, vopsitor,
tapetar

Finanțarea planului








Alocații de la bugetul de stat prin Ministerul Educației
Alocații din bugetul local al unităților administrativ - teritoriale
Alocații din veniturile proprii ale unității de învățământ
Buget Republican
Programe Guvernamentale
Programe Europene
Alte surse: donații, sponsorizări, etc
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4. Partea a IV a. CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
4.1 Consultare
Acţiuni in vederea elaborării PAS:
 Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor;
 Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS;
 Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS prin: discuţii colective şi individuale cu principalii
„actori” implicaţi în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local.
Aceste informaţii au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi
PLAI.
 Colaborarea cu alte şcoli din oraş si judeţ pentru colectarea şi prelucrarea informaţiilor în vederea
analizei mediului extern;
 Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare;
 Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare spre consultare
personalului şcolii, în cadrul Consiliului
 Profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor şcolii, în cadrul Consiliului Elevilor,
părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii partenerilor sociali cu care şcoala are relaţii de
parteneriat;
 Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora, reformularea
obiectivelor priorităţilor;
 Elaborarea planurilor operaţionale.
Surse de informaţii:













Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comisiei diriginţilor,
parteneriatele şcolii, oferta de şcolarizare);
Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Consiliului de
Administraţie, rapoarte ale echipei
manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – secretariat, administraţie,
contabilitate, bibliotecă);
Documente de prezentare şi promovare a şcolii;
Site-uri de prezentare a judeţului Prahova;
PRAI Sud Muntenia;
PLAI Prahova;
Date statistice – AJOFM Prahova;
Chestionare, discuţii, interviuri;
Rapoarte scrise ale ISJ întocmite în urma inspecţiilor efectuate în şcoală;
Strategia educaţiei şi formării profesionale din românia pentru perioada 2016-2020;
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013-2020-2030.

4.2 Monitorizarea si evaluarea






Întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feedback, actualizare;
Includerea de acţiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale
Consiliului profesoral, ale catedrelor;
Prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral şi Consiliului de Administraţie;
revizuire periodică şi corecţii;
Se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor
compara cu rezultatele aşteptate;
Aplicarea criteriilor de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluare iniţială, formativă,
sumativă) şi de aspectul vizat (calitatea instruirii-formării profesionale, calitatea consilierii-
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îndrumării profesionale, calitatea serviciilor de mediere a muncii, calitatea pachetelor de formare);
Monitorizarea/evaluare eficienţei utilizării resurselor financiare, materiale, umane, informaţionale
şi de timp;
Evaluarea calitatății şi eficienţei managementului de proiect, cu rolurile partenerilor implicaţi şi cu
responsabilităţile persoanelor din echipa proiectului ;
Desfăşurarea activităţilor de bilanţ semestrial;
Evaluarea experienţelor noi şi modelelor dezvoltate; strategiile de continuare şi extindere prin
intermediul reuniunilor de bilanţ ;
Analizarea cauzelor unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în planul operaţional.
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5. Partea a V-a. ANEXE
Anexa 3.1.
Regiunea : SUD-MUNTENIA
Judeţul : PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIEȘTI

Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT
Anul şcolar
Total, nivele de învăţământ, sexe,
medii de rezidenţă
2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018-2019
1155
1097
Total populaţie şcolară, din care:
1524
1371
1260
masculin

861

698

705

654

614

feminin
Total din localitatea
unde este situată
şcoala
Total din alte
localităţi

663

619

555

501

483

-pe sexe

2019-2020 2020-2021
1005
1004
571
567
434

437

316

351

106

29

611

509

436

342

365

129

862

120

131

78

Total din urban

740

137

556

473

443

422

380

Total din rural
Total liceu teoretic, din care:

784
386

725
368

704
278

682
187

654
177

583

624
170
79

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor

masculin

155

131

90

90

157
78

feminin
din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

213

147

87

87

79

91

53

71

153

101

70

70
19

6

215

35

12

12

Total din urban

48

136

82

82

72

77

Total din rural
Total liceu tehnologic ruta directă,
din care:

167

142

95

95

85

93

834

712

668

652

647

622

629

masculin

479

318

337

336

336

339

347

feminin
din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

355

251

331

311

311

283

282

316

187

230

229

229

203

234

65

382

67

31

31

72

17

Total din urban

381

70

297

260

260

275

251

Total din rural
Total Scoală profesională de 3 ani,
din care:

453

312

371

387

387

402

378

128

142

215

209

191

168

165

masculin

101

106

163

146

146

124

120

feminin
din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

27

36

52

45

45

44

45

30

43

54

32

32

28

26

3

99

5

8

8

8

4

Total din urban

33

6

59

40

40

36

30

Total din rural
Total în anul de completare/ Scoală
profesională clasa a- XI -a, din

95

93

156

151

151

132

135

-pe sexe
-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor

-pe sexe

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor

-pe sexe

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor
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care:
masculin
feminin
din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

29

Total din urban

0

Total din rural
Total în clasa a XII , a XIII-a si a XIV –a ruta progresivă, din care:

34

-pe sexe

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor

8
3
34

122

47

masculin

77

28

feminin

45

19

78

28

6

19

Total din urban

84

3

Total din rural
Total în învăţământul postliceal şi
de maiştri, din care:

38

16

54

65

99

107

82

58

40

masculin

53

53

74

78

42

30

21

feminin
din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

1

12

25

29

40

28

19

24

39

51

30

34

32

20

9

26

13

40

27

7

2

Total din urban

33

3

64

70

61

39

22

Total din rural

21

23

35

37

21

19

18

-pe sexe

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor

din localitatea unde
este situată şcoala
Total din alte
localităţi

-pe sexe

-după
mediul de
rezidenţă al
elevilor
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Ploiești

Liceul
Tehnologic
”Toma
Socolescu”

Real
Uman
Tehnic
Resurse naturale și
protecția mediului

Localitatea Domeniul de
pregătire căruia
îi sunt destinate
echipamentele (1)

Unitatea
şcolară

Calculatoare ,
Imprimante,
Videoproiector,
Table magnetice,
Tablă inteligentă,
Mobilier școlar,
Panouri de plută,
Taburete metalice ,
Feronerii,
Pupitre,
Catedre,
Paturi suprapuse –
cămin

Echipamente
achiziţionate (2)
Echipamentele
sunt
înregistrate în
inventarul
şcolii
(3) (DA/NU)
DA

Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIEȘTI

Regiunea: SUD –MUNTENIA

DA

DA

DA

Utilizarea echipamentelor
Vizibilitatea
Programul de Echipamentele
programului
dotare este
sunt instalate şi
de dotare este popularizat
utilizate
asigurată
(5) (DA/NU) corespunzător
(4) (DA/NU)
(6)(DA/NU)

Utilizarea echipamentelor

PLAN DE ACȚIUNE AL ȘCOLII-LICEUL TEHNOLOGIC ” TOMA SOCOLESCU ”

DA

Personalul a fost
instruit pentru
utilitarea
echipamentelor
(7)(DA/NU)
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Anexa 3.3.
HARTA PARTENERIATELOR

Nr.
crt.

Denumirea
operatorului
economic

Solicitarea de şcolarizare
Adresa de maill a operatorului
economic / nr. de telefon
Nr.
locuri
solicitate

Da

24

DA

12

DA

Tâmplar universal

8

DA

0244599430

Tâmplar universal

16

DA

element_star_2015@yahoo.com/
726170187

Tâmplar universal

8

DA

Tâmplar universal

16

DA

Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar

24

DA

8

DA

8

DA

24

DA

8

DA

8

DA

8

DA

Calificarea
profesională

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

S.C. SAISEN
CONSTRUCT SRL
S.C. SAISEN
CONSTRUCT SRL
S.C. CREAFRERES
S.R.L.
ELEGNAȚĂ
CONFORT
ORIGINALITATE
”ECO” SRL
S.C. ELEMENT
STAR S.R.L.
PLOIEȘTI
RAMYA-MOB
CONFORT SRL
MARISTAR COM
SRL

saisenconstruct@gmail.com/
0723276466
saisenconstruct@gmail.com/
0723276466
contact@creafreres.ro/
0752098572

ramyamob2019@gmail.com/
723301410
comenzi@maristar.ro/
760693890

8.

S.C. INSCONS
S.R.L.

office@inscons.ro/
0722356742

9.

S.C. SINCO S.R.L.

office@sinco.ro/
0244514237

10.

S.C. TEODAN
INSTAL S.A.

www.teodan.ro/
0244514500

11.

S.C. Construcții
Erbașu S.A.

Se asigură
efectuarea
stagiilor
de
practică a
elevilor la
operatorul
economic

www.erbasu.ro/secretariat@erbasu.ro/
021.232.35.45

Zugrav, ipsosar,
vopsitor, tapetar
Zidar-pietrartencuitor

Instalator instalații
tehnico sanitare și
de gaze
Instalator instalații
tehnico sanitare și
de gaze
Instalator instalații
tehnico sanitare și
de gaze
Zugrav ,ipsosar,
vopsitor, tapetar
Zidar-pietrartencuitor
Dulgher –
tâmplar- parchetar

Nu
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Anexa 3.4.

Condiţii de învăţare

Regiunea: SUD – MUNTENIA
Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIEȘTI
CONDIŢII DE ÎNVĂŢARE ASIGURATE DE UNITATEA ÎPT, anul şcolar 2021-2022
A. CONDIŢII GENERALE DE FUNCŢIONARE

Unitatea
şcolară

Liceul
Tehnologic
”Toma
Socolescu”

Localitatea Mediul de
Autorizaţii de
Dacă s-a
rezidenţă funcţionare 2021/20221) realizat
(Urban /
(DA/NU)
evaluarea
Rural)
riscului la
locul de
muncă în
şcoală
(DA/NU)
Ploiești
Urban

DA

DA

Amenajări pentru
Observaţii
accesul persoanelor cu
dizabilităţi
Rampe de
acces
(DA/NU)

Grupuri
sanitare
adaptate
(DA/NU)

DA

DA

Nu este
cazul

B. ATELIERE ŞI LABORATOARE

Unitatea şcolară

Localitatea

Liceul Tehnologic
”Toma Socolescu”

Ploiești

An școlar 2021-2022

Domeniul de formare
profesională/ profilul 1)

Construcții,instalații și
lucrări publice
Fabricarea produselor din
lemn
Protecția mediului

Dotare minimă
Ateliere şi
necesară în raport laboratoare la
cu cerinţele
nivelul
standarului de
standardelor Observaţii 4)
pregătire
moderne de
2)
profesională
pregătire 3)
(DA/NU)
(DA/NU)
DA
DA
DA

DA

DA

DA
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Anexa 3.5.

Situaţie privind reabilitarea unităţii ÎPT
Regiunea: SUD-MUNTENIA
Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIESTI
PROGRAME DE REABILITARE ÎN CARE A FOST CUPRINSĂ UNITATEA ŞCOLARĂ*

Nr. crt.
1.

Programul prin care a fost/va fi
reabilitată2)

Anul reabilitării1)

Unitatea şcolară

Liceul Tehnologic ”Toma Socolescu” 2008

Program finanţat de Consiliul Local Ploieşti

Anexa 3.7.

Anexa cabinete de orientare
Regiunea: SUD –MUNTENIA
Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU”,-PLOIEȘTI

Situaţia cabinetului de orientare şcolară şi vocaţională la nivelul unităţii şcolare

Nr.
crt.

1

Unitatea şcolară1

Liceul Tehnologic ”Toma
Socolescu”-Ploiești

An școlar 2021-2022

Unitatea şcolară
dispune de
cabinet de
orientare şcoară
(DA/NU)
DA

Unitatea şcolară este
arondată altei unităţi
şcolare cu cabinet de
orientare şcolară
(DA/NU)
NU

Observaţii1)

Consilierea se face de
către consilier școlar
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Anexa 3.8.

Formarea continuă a cadrelor didactice
Regiunea: SUD –MUNTENIA
Judeţul: PRAHOVA
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIESTI

Formarea iniţială a cadrelor didactice
Unitatea
şcolară

Localita
tea

Observ
aţii

Profesori
Nr. total Nr. cadre Nr. cadre
cadre didactice didactice
didactice calificate necalificat
e

Liceul
Tehnologic
Ploiești
”Toma
Socolescu”

Din care:

Cadre didactice (1)

71

71

Nr.
Nr.
Nr. Procent
Nr.
Procentul Nr. total
Procent Nr. total
cadrelor profesori profesori profesori profesori maiştrii maiştri maiştri maiştri
calificaţi necalificaţ calificaţi
calificaţi necalifi calificaţi
didactice
i
caţi
calificate

100
%

0

62

62

100
%

-

9

9

0

100
%

Nivelul actual de calificare a cadrelor didactice
Unitatea
şcolară

Localita Nr. total
Observ
Numărul cadrelor pe nivel de calificare
tea
de cadre Absolvent al Definitivat Grad II Grad I A două Absolvent Masterat în Masterat Doctorat în Doctorat aţii
instituţie de cursuri domeniul în alte domeniul în alte
didactice unei instituţii
învăţământ postuniver specializării domenii specializării domenii
calificate în domeniul
postului (*)

Liceul
Tehnologic
Ploiești
”Toma
Socolescu”

71

71

13

5

47

superior
absolvită

sitare

sau în
domeniul
educaţiei

1

2

18

sau în
domeniul
educaţiei

1

2

0

Formare continuă a cadrelor didactice
Unitatea
şcolară

Localita Nr. total
Numărul cadrelor didactice participante la formare continuă
tea
de cadre
Activităţi Sesiuni Stagii de Cursuri de Definitivat Grad II Grad I Cursuri Masterat Doctorat
didactice metodice ştiinţifice informare perfecţionare
postuniver

Liceul
Tehnologic
Ploiești
”Toma
Socolescu”

71

An școlar 2021-2022

(1)

(2)

ştiinţifică
(3)

(4)

71

18

11

30

Obse
rvaţii
(5)

sitare

-

-

1

-

1

-
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Anexa 3.9.

Formarea adulţilor
Alte programe de educaţie a adulţilor autorizate până în prezent*
Denumirea
unităţii şcolare

Nr.
programe
derulate

Liceul
Tehnologic
”Toma
Socolescu”

TOTAL

An școlar 2021-2022

1

1

Denumirea programului
Nivelul 5 - Școala de maiștri :
Maistru: Instalator pentru construcții
Acreditată conform OMECTS nr. 5625/10.10.2011
Nivel 5 –Proiectant decoraţiuni interioare
Autorizată provizoriu conform OMECS 5752/2015

1

Administrator reţele locale şi de comunicaţii
Autorizată provizoriu conform OMECS 5752/2015

1

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului
Autorizată provizoriu conform OMECS 5752/2015

4

Număr
participanţi
-

24
16

40
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Anexa 10.3.

Cauzele pierderilor înregistrate
Cauzele pierderilor înregistrate la Școala profesională la sfârşitul anului 2020-2021
Criteriul

Total pierderi*
(nr. elevi)

Total pierderi
în școala
profesională

22

Total pierderi
la trecerea în
liceu

38

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă unitate de învăţământ
(alte situaţii)**
Continuă studiile în altă unitate de
învăţământ
Angajaţi
Înscrişi în şomaj
Acasă***
Alte situaţii**

Pierderi pe cauze
(nr. elevi)

0
20
1
1
20
8
6
2
2

Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare directa la sfârşitul anului 2020- 2021
Criteriul

Total pierderi*
(nr. elevi)

Total pierderi
in liceu
tehnologic
Profil: Tehnic

20

Total pierderi
in liceu
tehnologic.
Profil: Tehnic

Criteriul

92

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă unitate de învăţământ
(alte situaţii)**
Continuă studiile în altă unitate de învăţământ
Angajaţi
Înscrişi în şomaj
Acasă**
Alte situaţii*

Total pierderi*
(nr. elevi)

Total pierderi in
liceu tehnologic
Profil: Resurse
naturale și
protecția
mediului
Total pierderi in
liceu tehnologic
Profil: Resurse
naturale și
protecția
mediului

An școlar 2021-2022

5

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă unitate de învăţământ

Pierderi pe cauze
(nr. elevi)

0
3
5
12
40
30
8
4
10

Pierderi pe cauze
(nr. elevi)
0
0
3

(alte situaţii)**
2
Continuă studiile în altă unitate de învăţământ
28

Angajaţi
Înscrişi în şomaj
Acasă***
Alte situaţii**

19
5
4
0
0
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Cauzele pierderilor înregistrate pe ruta de profesionalizare seral la sfârşitul anului 2020-2021
Criteriul

Total pierderi*
(nr. elevi)

Total pierderi in
liceu tehnologic

Seral

34

Total pierderi in
liceu tehnologic

Seral

An școlar 2021-2022

37

Cauze
Abandon şcolar
Repetenţie
Transfer în altă unitate de învăţământ
Alte situaţii**
Continuă studiile în altă unitate de învăţământ
Angajaţi
Înscrişi în şomaj
Acasă***
Alte situaţii**

Pierderi pe cauze
(nr. elevi)

0
7
1
26
6
21
0
4
6
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Anexa 10.4.

Rata abandonului
ȘCOALA PROFESIONALĂ
ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

a- XI-a
(an de
completare)/
școala
profesională

Criteriul

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

rural**
Total şcoală

a- XI-a
(an de
completare)
SERAL

a -XII-a ,
( Ruta
progresiva )
SERAL

Clasa

a-XI-a
Școala
profesională

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
feminin

0
0
0

urban**
rural**

0
0

masculin

Criteriul

ANUL ŞCOLAR
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

feminin

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,
PROFILUL* PROFILUL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

a XII - a

Criteriul

2015-2016 2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

feminin

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

Total şcoală

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

feminin

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

feminin

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
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RATA ABANDONULUI ŞCOLAR LA LICEU,
PROFILUL* TEHNIC
ANUL ŞCOLAR
Clasa

a IX-a

a X-a

a XI-a

Criteriul
Total şcoală

0

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

0

feminin

0

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

0

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

0

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total şcoală
masculin

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

0

Total şcoală

0

0

0

0

0

0

0

masculin

0

0

0

0

0

0

0

feminin

0

0

0

0

0

0

0

urban**

0

0

0

0

0

0

0

rural**

0

0

0

0

0

0

0

a XII - a feminin
urban**

XIII –a

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
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Anexa 10.5.

RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*
CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Total şcoală
a IX –a

a X-a

a X-a
învățământ
dual

a XI-a

0.75

0,86

0,94

0,89
1

0,84
1

0,89

0,80

0,90

1

0,89

0.76

0,90

0,87

0.60

0,86

0,94

0,88

0,75

feminin

1

1

0,94

1

urban**

0.72

1

0,92

rural**

0.78

0,86

0,96

Total şcoală

0,81

0,92

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*
Total şcoală
masculin
feminin
urban*
rural*

0,52
1
0,81
0,81

1
0,84
0,94
0,90

An școlar 2021-2022

1
0,857
0,94
1

1

0,90

0,90

1
1
1
1

0,85
1
0,87
0,83

1
1

0,93
0,91
1

0,95
0,98
1

1
1

0,89
0,97

1
0,98

1

0,88

0,92
0,50

masculin

0,95

0,90

0,78

0,92
0,80
0,90
0,85

1
1
1
1
1

0,81
0,81
1
0,80
0,86
0,85
1
0,86
0,83
0,88
0,50
1
0,81
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RATA DE PROMOVARE LA ȘCOALA PROFESIONALĂ,
DOMENIUL DE FORMARE PROFESIONALĂ*

Clasa

Criteriul

a IX-a

Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală

FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
ANUL ŞCOLAR
201420182015-2016 2016-2017 2017-2018
2015
2019
0.88
0,80
0,76
0,77
0,79
0.70
0,92
0,86
0,83
0,90
1
0,70
0,69
0,71
0,66
0.89
0,88
0,82
0,77
0,69
0.85
0,74
0,71
0.77
0,80
0,89
0,95
1
1

20192020
0,90
1
0,87
0,87
0,90
1

20202021
0,83
0,82
0,85
0,75
0,85
1

1
1
masculin
1
1
1
1
1
1
feminin
0,78
0,86
1
1
1
1
urban**
0,89
0,95
1
1
1
1
rural**
0,89
0,95
1
1
0,95
1
Total şcoală
0,65
1
1
1
1
1
masculin
0,54
1
1
1
a XI-a
0,90
1
feminin
1
1
1
1
0,97
1
urban*
0,68
1
1
1
0,95
1
rural*
0,62
1
1
1
Rata de promovare se calculează ca raport dintre numărul elevilor promovaţi la sfârşitul anului şcolar şi
numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar.
a X-a
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL: TEHNIC
ANUL ŞCOLAR
Clasa

Criteriul

a IX-a

Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

0,88
0,74
1
0,76
0,90

0,92
0,90
0,93
0,93
0,91

0,92
0,91
0,94
0,92
0,92

Total şcoală

0,83

0,86

0,87

a X-a

a XI-a

a XII - a

a-XI-a
Seral

a-XII-a
Seral

a-XIII-a
Seral

masculin
feminin
urban**
rural**

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

0,83
0,83
0,82
0,86

0,89
0,84
0,86
0,86

0,87
0,87
0,89
0,85

0,99
1
0,975
0,99
0,99

0,93
0,96
0,91
0,95
0,92

0,97
0,98
0,955
0,94
0,99

0,98
0,96
1
1
1,96
0,98

0,99
0,98
1
1
0,98

0,97
1
0,98
0,98
1

Total şcoală

0,95

0,90

0,91

0,91

masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

0,92
0,98
0.95
0,95
0,89
0,90
0.87
0,92
0,86

0,80
0,98
0,94
0,86
0,93
0,92
0,96
0,93
0,93

0,93
088
0,95
0,86
0,96
0,93
1
0,96
0,96

0,84
1
0,94
0,88
0,98
0,99
0,97
0,98
0,98

0,95
1
0,97
0,97
1
1
1
1
1

Total şcoală
masculin

0,96
0,95

0,86
0,85

0,94
0,96

1
1

1

feminin

1

0,87

0.89

1

1

urban**

0,98

0,90

0,97

1

1

rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

0,93
0,91
0,83
1
1
0,83

0,83
0,93
0,84
1
0,87
0,98
1
1
1
1
1

0,93
0,90
0,89
1
0,90
0,90
1
1
1
1
1

1

1
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0,97

0,96
0,86
1
0,98
0,88
0,96
0,93
1
1
0,93

1
1
1
1

0,99
0,98
1
1
0,98
0,98
0,97
1
1
0,97
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

0,95
0,95
0,94
0,95
0,95
0,91
0,93
0,89
0,93
0,89

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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RATA DE PROMOVARE LA LICEU,
PROFILUL: RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Clasa

Criteriul

a IX-a

Total şcoală
masculin
feminin
urban**
rural**

Total şcoală
masculin
feminin
a X-a
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
a XI-a feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
a XII - a feminin
urban**
rural**
Total şcoală
masculin
a-IX-a
feminin
Seral
urban**
rural**

a-X-a
Seral

a-XI-a
Seral

a-XII-a
Seral

ANUL ŞCOLAR
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
1
1
0,96
0,96
0,89
1
1
0,93
1
0,98
0,93
1
1
1
1
1
0,84
0,77
0,92
0,90
0,79
1
1
1
1
1

1
0,975
0,98
0,93

0,86
0,91
0,88
0,90

0,96
0,93
1
0,93
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,91
0,81
0,97
0,95
0,83
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
0,92

1
0,90
0,94
0,88
0,96
1
0,90
0,96
0,96
0,96
0,91
1
0,92
0,98

1

0,93
1
0,83
0,97
0,85
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Total şcoală
masculin

1

feminin

1

urban**

1

rural**

1

1

Total şcoală
masculin

1

feminin

1

urban**

1

rural**

1

1

Total şcoală
masculin

1

feminin

1

urban**

1

rural**

1
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Anexa 10.6

RATA DE SUCCES
EXAMEN DE BACALAUREAT
ANUL SCOLAR
Criteriul

20152016

Total absolvenţi/prezentati,
din care :
Pe sexe

EXAMENUL DE BACALAUREAT

20202021

259/186 194/128 184/140 174/142 181/122
79/53

90/75

91/57

124/82

124/98

99/68

105/87

84/67

90/65

128/92

52/42

58/51

60/50

74/53

14/11

34/26

14/6

10/4

4/4

142/103 86/68

72/57

72/54

78/57

117/83

112/83

102/88

103/65

79

69

114/77

Total absolvenţi promovaţi,
din care :

101

108/60

82

47

67

masculin

44

38

19

29

27

22

feminin

57

44

28

50

42

45

din localitatea
unde este situată 57
şcoala

42

20

28

11

31

4

8

4

2

3

După mediul
din alte localităţi,
de rezidenţă
2
din care:
al elevilor
urban

59

46

28

32

13

34

rural

42

36

19

47

29

33

Total absolvenţi promovaţi, din 42,61/
66,88%
care :

31,66/
44%

24,22/
36,71%

42,93/
56,42%

37,01/
39,65/
48,59% 54,91%

37,28/
63,76
45,96/
69,51

28,14/
43,18
35,48/
44,29

20/
31,66%
28,2/
41,17%

36,7/
54,7%
47,6/
57,5%

24,17/
38,59%
50,00
50 / 62,68
/69,23%

din localitatea
50,00/
unde este situată
75,00
şcoala

32,8/
43,65

38,4/
47,61%

48,3/
54,9%

0,18/ 0,22

După mediul din alte localităţi, 14,28/
de rezidenţă
din care:
50,00
al elevilor
46,09/
urban
73,75
36,84/
rural
54,54

28,57/
36,36
32,39/
44,64
30,76/
43,57

23,5/
30,76%
32,5/
41,17%
17,6/
31,66%

28,6/
66,6%
44,4/
56%
41,9/
56,6%

masculin
Pe sexe
Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
bacalaureat

20192020

95/60

rural

Promovaţi la
examenul de
bacalaureat

20182019

135/88

din localitatea
114/76
unde este
situată şcoala
După mediul din alte localităţi,
14/4
de rezidenţă al din care:
elevilor
urban 128/80

Pe sexe

20172018

masculin 118/69
feminin

Absolvenţi

237/151

20162017

feminin

An școlar 2021-2022

30/36%

41,89/
58,49%

75,00
75%
43,58/
18/ 24%
59,64%
28,43/
32,03 /
32,95
50,76%

20/ 50%
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EVOLUŢIA REZULTATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE ȘCOALA PROFESIONALĂ

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIOANLE LA SCOALA PROFESIONALA

Criteriul

Absolvenţi

20152016
Total absolvenţi, din care :
31
masculin 25
Pe sexe
6
feminin
din
localitatea
3
unde este
situată şcoala
După
din alte
mediul de
rezidenţă al localităţi, din 0
care:
elevilor
urban 3
rural

Promovaţi
la examenul
de
certificare

Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Pe sexe
feminin
din localitatea
unde este
situată şcoala
După
mediul de din alte
rezidenţă localităţi, din
al elevilor care:
urban

rural
Total absolvenţi
promovaţi, din care :
masculin
Pe sexe
feminin
din
Ponderea
localitatea
absolvenţilor
unde este
promovaţi la
situată şcoala
examenul de După
din alte
mediul de
certificare
rezidenţă al localităţi, din
care:
elevilor

52
39

38
31

12

9

15

13

7

12

14

12

10

7

2

2

2

1

2

14

16

14

11

9

37

43

56

41

29

28

50

22

38

6

12

59
50
9

20192020

67
52
15

20202021

38

52
39

31

13

7

10

7

1

2

13
54

11

9

41

29

95,7
%
94,5%
100%

100%
100%
100%

100%
100%

12
3

12

14
2

0

2

3

14

16

25

36

43

1

88%
100%

97,43%
100%

100
%
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

92,85% 100%

100%

97,29%

100%

96,4%

100%

90,32% 98,03%

urban 100%
rural

An școlar 2021-2022

28

ANUL ŞCOLAR
2017201820162018
2019
2017
59
70
51
39
50
55

89,28%

100%

100%
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR DE LICEU

ANUL ŞCOLAR
Criteriul

20152016

Total absolvenţi/înscriși, din
care :

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR ABSOLVENTILOR DE LICEU

Pe sexe

Absolvenţi

20172018

20182019

20192020

20202021

129/73 153/105 194/93

184/99

174/98

157/130

masculin

87/47

88/54

95/40

79/35

90/41

83/68

feminin

42/26

65/51

99/53

105/64

84/57

74/62

din localitatea
unde este situată 48/26
şcoala

72/41

52/28

58/29

60/31

63/58

9/3

34/12

14/8

10/4

3/2

După mediul
de rezidenţă din alte localităţi, 8/5
din care:
al elevilor
urban

56/31

81/49

86/40

72/37

72/35

66/60

rural

73/42

72/56

108/53

112/62

102/63

91/70

Total absolvenţi promovaţi,
din care :
Pe sexe
Promovaţi la
examenul de
bacalaureat

masculin

69

100

91

98

98

130

43

52

38

35

41

68

feminin
26
din localitatea
unde este situată 25
şcoala

48

53

63

57

62

44

28

29

31

58

3

12

8

4

2

După mediul
de rezidenţă din alte localităţi, 5
din care:
al elevilor
urban

30

47

40

37

35

60

rural

39

53

51

61

63

70

Total absolvenţi promovaţi,
din care :
masculin
Pe sexe
feminin
Ponderea
din localitatea
absolvenţilor
unde este
promovaţi la
situată şcoala
examenul de
bacalaureat După mediul de
din alte
localităţi,
din
rezidenţă al
care:
elevilor
urban
rural

An școlar 2021-2022

20162017

53,48 / 65,35/
46,9/
53,2/
94,52% 95,23% 97,84% 98,98%
49,42 /
91,48%
61,90 /
100%

59,09/
96,25%
73,84/
94,11%

40,0/
95,0%
53,53/
100%

56,3/
100%

82,8/
100%

44,3/
100%
60/
98,4%

45,5/
100%
67,85/
100%

81,92/
100%
83,78/
100%

52,08 / 61,11/ 53,84/
96,15% 93,18% 100%

50/100%

51,66/
100%

92,06/
100%

62,50 /
100%

33,33/
100%

35,3/
100%

57,1/
100%

40/ 100%

66,66/
100%

53,57 /
96,77%
53,42 /
92,85%

58,02/
95,91%
73,61/
94,64%

46,51/ 51,4/100 48,61/
100%
%
100%
47,2/
61,76/
54,46%
96,22%
100%

90,90/
100%
76,92/
100%
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICAREA COMPETENȚELOR
ȘCOALA DE MAIȘTRI
ANUL ŞCOLAR
Criteriul

20142015-2016 2016-2017
2015

Total absolvenţi/înscriși, din
care :
Pe sexe

14/13

21/19

10

feminin

1

0

7/7

0

0

17/16

7/6

5/5

4

1

3/3

3/2

0

urban

17

18/17

10/9

8/7

4

rural

8

8/7

11/11

13/12

6

masculin

feminin
din localitatea
Promovaţi la
unde este
examenul de
situată
şcoala
certificare
După mediul
din alte
de rezidenţă al localităţi, din
elevilor
care:
urban
rural
Total absolvenţi promovaţi,
din care :

Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
certificare

25

24

20

19

10

24

24

13

19

10

1

0

7

0

0

6

16

6

5

4

11

1

3

2

0

17

17

9

7

4

8

7

11

12

6

92,3 /
100%

100%

90,5/100
%

95/ 100 %

masculin

100 %

92.3 /
100%

92,85/
100%

feminin

100 %

0

100/ 100% -

din localitatea
unde este 100 %
situată şcoala
din alte
După mediul
localităţi,
din 100 %
de rezidenţă al
care:
elevilor
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10/10

26/24

Total absolvenţi promovaţi,
din care :

Pe sexe

21/19

21/20

24

După mediul
din alte
de rezidenţă al
localităţi,
din 11
elevilor
care:

Pe sexe

26/24

20182019

masculin

din localitatea
unde este
6
situată şcoala

Absolvenţi

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR

25

20172018

urban

100 %

rural

100 %

100 %

90,5/100
100 %
%
100 %

94,11%/10 85,71/
0%
100%

100%

100%

100/ 100%

66,6/100
100 %
%

94,44%/10
90/ 100%
0%
87,5%/100
100/ 100%
%

87,5/100
100 %
%
92,3/100
100 %
%

100 %
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EVOLUŢIA REZULATELOR LA EXAMENUL DE CERTIFICAREA COMPETENȚELOR
ȘCOALA POSTLICEALĂ
ANUL ŞCOLAR
Criteriul

2017-2018 2018-2019

Total absolvenţi/înscriși, din
care :
Pe sexe

20/18

13/10

10/4

feminin

6/5

19/9

14/11

7/1

4/4

17/15

10/1

16/8

2/1

1/1

EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENTELOR

urban

14/13

20/12

18/16

11/2

rural

6/5

4/2

9/5

6/3

masculin

feminin
din localitatea
Promovaţi la
unde este
examenul de
situată
şcoala
certificare
După mediul
din alte
de rezidenţă al localităţi, din
elevilor
care:
urban
rural
Total absolvenţi promovaţi,
din care :
masculin
Pe sexe
feminin

18

14

21

5

13

5

10

4

5

9

11

1

12

4

15

1

1

8

1

1

13

12

16

2

5

2

5

3

100%

58/100 % 77,77/ 100% 29,41/ 100%

92,85/100
62/100%
%
83,33/100
56/100%
%

din localitatea
unde este 100%
situată şcoala

100/100%

din alte
După mediul
de rezidenţă al localităţi, din 50%/100% 50/100%
care:
elevilor
92,85/100
urban
60/100%
%
83,33/100
rural
50/100%
%

An școlar 2021-2022

17/5

8/5

Total absolvenţi promovaţi,
din care :

Ponderea
absolvenţilor
promovaţi la
examenul de
certificare

27/21

24/14

14/13

După mediul
din alte
de rezidenţă al localităţi, din 2/1
elevilor
care:

Pe sexe

2020-2021

masculin

din localitatea
unde este 12/12
situată şcoala

Absolvenţi

2019-2020

76,92/ 100% 40,00/ 100%
78,57 / 100% 14,28/ 100%
88,23/ 100% 10,00/ 100%

50 / 100%

100/100%

88,88/ 100% 18,18/ 100%
55,55/ 100% 50,00/ 100%
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Anexa 10.7.

Liceal

ŞCOALA: LICEUL TEHNOLOGIC ”TOMA SOCOLESCU” PLOIESTI
20142015201620172018201920202015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
13,58
10,39
3.01
22
15
14,55
19,16

Profesional şi tehnic

2.72

6,45

14,9

14,33

8,68

10,78

14,15

0

0

2,37

16,2

17.25

11,17

14,18

1.75

6

6,75

9

6,5

0

0

Nivel de învăţământ

Postliceal
Şcoală de maiştri

Nr. elevi/cadru didactic

Anexa 10.8.

Reţele şcolare
Unitatea IPT: LICEUL TEHNOLOGIC ,, TOMA SOCOLESCU,,

Reţele între şcoli Phare TVET 2001-2003

Centrul de resursă responsabil

Nr. şcoli arondate

0

0

Şcoli Phare TVET arondate
din regiunea….. (denumire,
localitate, judeţ)
0

Reţele între şcoli Phare TVET
Şcoala coordonatoare
0

Şcoli Phare TVET arondate
0

Reţele locale active în care este implicată şcoală
Şcoala coordonatoare
(denumire)
Liceul Tehnologic ”Toma
Socolescu” Ploieşti

An școlar 2021-2022

Şcoli cuprinse în reţea (denumire)

Scopul reţelei

0
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