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GLOSAR DE TERMENI
ADR- Agenţia de Dezvoltare Regională
AJOFM- Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
AMIGO- Ancheta forţei de muncă în gospodării
ANOFM- Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă
BFM- Balanţa Forţei de Muncă
BIM- Biroul Internaţional al Muncii
BNR- Banca Naţională a României
CAEN- Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională
CCD- Casa Corpului Didactic
CDL- Curriculum în dezvoltare locală
CDR- Consiliul de Dezvoltare Regională
CEDEFOP(eng)- Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
CJ- Consiliul Judeţean
CJAPP- Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică
CL- Consiliul Local
CLDPSFP- Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social pentru Formare Profesională
CNDIPT- Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
CNFPA- Centrul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor
CNP- Comisia Naţională de Prognoză
DGSSF- Direcţia Generală de Solidaritate Socială şi Familie
ECTS(eng)-Sistemul European de Credite Transferabile
ECVET(eng)- Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională
ENQAVET(eng)-Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare
Profesională
EQF(eng)-Cadrul European al Calificărilor
ETF(eng)- Fundaţia Europeană pentru Formare
ONG – Organizaţii nonguvernamentale
CBS- pragram Phare transfrontalier
CR- Consorţiul Regional
IMM- întreprinderi mici şi mijlocii
INS- Institutul Naţional de Statistică
IPT- învăţământul profesional şi tehnic
ISCED (în engleză în text)-Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei
ISJ- Inspectoratul Şcolar Judeţean
MEN- Ministerul Educaţiei Naţionale
OECD(eng)- Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
PAS- Planul de Acţiune al Şcolii
PDR- Planul de Dezvoltare Regională
PIB- Produsul intern brut
PLAI- Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ
PND- Planul Naţional de Dezvoltare
POR- Planul Operaţional Regional
POS DRU- Planul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
PRAI- Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ
PRAO- Planul Regional de Acţiune pentru Ocupare
SAM- Şcoala de Arte şi Meserii
TVET(în engleză în text)- Învăţământul Profesional şi Tehnic
UE- Uniunea Europeană ¸
VAB- valoarea adăugată brut
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Partea a I-a. CONTEXT
1. VIZIUNEA Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii”Constantin Brâncuşi” Craiova
Viziunea este derivată din statutul colegiului de unitate de tradiţie a învăţământului liceal din
judeţ şi din ţară şi constă în dezvoltarea profesională continuă, iniţiativă, eficienţă, lucrul în echipă,
comunicare şi creativitate pentru un învăţământ de calitate, educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei
democratice, pregătirea lor pentru a fi cetăţeni ai unei Europe unite.
Având în vedere diversificarea permanentă a cererii pe piaţa de muncă, dinamica în scădere a
cifrei de şcolarizare şi necesitatea implicării administraţiei publice şi a agenţilor economici în
realizarea educaţie şi protecţie sociale, unitatea noastră îşi propune să se adapteze nevoilor sociale
ale comunităţii, precum si standardelor europene, formând tineri activi si creativi, cu abilităţi de
comunicare şi competenţe antreprenoriale.
MISIUNEA Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii”Constantin Brâncuşi” Craiova
Deviza noastră se poate exemplifica succint prin următoarele aforisme :
Există un scop în toate lucrurile. Însă pentru a ajunge la el, trebuie să ne detaşăm de noi înşine.
Nu este suficient să ai idei, este necesar să le şi valorifici.
Păstrarea identităţii şi a individualităţii şcolii prin promovarea tradiţiei şi ridicarea performanţelor
în formare. Elaborarea unei oferte educaţionale în conformitate cu standardele naţionale şi capabilă
să promoveze valori europene ca : pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială, dreptatea şi
adevărul, multiculturaitatea, demnitatea, toleranta, egalitatea de sanse si dezvoltarea resurselor
umane..
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii îşi propune ca finalitate :
Un absolvent educat şi instruit, capabil de inserţie profesională şi socială rapidă.
Un absolvent cu o mare putere de adaptare şi flexibilitate la schimbările impuse de o societate
dinamică.
Formarea unei categorii de tineri din punct de vedere educaţiona l care să deservească societatea
postindustrială, informaţiona lă, intelectuală şi cultural intensivă
Adaptarea şcolii la nevoile de calificare resimţite în economie, administraţie, viaţa socială şi
culturală a societăţii, formarea unei noi culturi profesionale pluridisciplinare, dinamice şi elastice.
Oferirea de servicii de învăţământ şi educaţie pentru o categorie largă de solicitanţi, (copii, tineri,
adulţi, etc.) din judeţul Dolj şi munoicipiul Craiova dar şi din judeţele limitrofe scop în care se
dezvoltă şi se va dezvolta liceul şi şcoala de arte şi meserii cu profiluri şi domenii diverse, dar şi
învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă ;
Prin această ofertă, suficient de diversificată, vrem să fim pentru comunitatea locală,
unitatea care formează şi educă, pregătită corespunzător pentru adaptarea rapidă la cerinţele
şi condiţiile unui învăţământ european în conformitate cu dezvoltarea generală a ţării;
Misiunea Colegiului nostru derivă din nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al
comunităţii vizând următoarele aspecte:
a.) Dezvoltarea individuală a elevului
Plecând de la principiul că profesorul este « ofertant de educaţie » pentru elev, accentul
proiectelor şcolare şi al programelor din cadrul comisiilor metodice se pune pe o ofertă
educaţională care urmăreşte dezvoltarea individuală a elevului. « Produsul finit » al
educaţiei oferite este un cetăţean european, pregătit pentru competiţie profesională şi
socială cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată in noul context
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european pe care pasim din 2007.
b.) Crearea unui climat stimulativ de muncă şi de învăţare
Este încurajat atât spiritul de echipă (lucrul în echipă) cât şi rezultatul individual în
activitatea educativă.
Mediul stimulativ este generat de o bază materială bună şi prin posibilitatea de a obţine burse
oferite de la bugetul de stat ( burse de merit, bursă de studiu ), dar şi burse private pentru rezultate
deosebite la învăţătură; burse de ajutor social, sponsorizări, stagii de practică la agenţi specializaţi.
c.) Garantarea pregătirii specializate în liceu
Este garantată pregătirea profesională de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit
profesional şi stabil. În plus, rezultatele bune dau posibilitatea accederii spre diferitele
specializări din învăţământul superior, fiind o garanţie a calităţii pregătirii din liceu.
Existenţa cursurilor de specialitate de formarea adulţilor atestă preocuparea pentru
pregătirea elevilor.
d.) Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, printr-o
formare personală continuă
Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur, atât în sensul « siguranţei », cât şi în
sensul « formării permanente ; (Parteneriatul cu Jandarmeria, Poliţia şi A.T.O.P.)
Cât priveşte formarea continuă, aceasta este asigurată, profesorii şcolii având ore atât la S.A.M. cât
şi la liceu şi şcoala postliceală.
Astfel, trecerea de la un nivel de învăţământ la altul este mult uşurată datorită sprijinului oferit de
cadrele didactice cu o bogată experienţă psihopedagogică.
e.) Decizia de a oferi societăţii absolvenţi pregătiţi, activi şi eficienţi, apţi de a se integra în
viaţa societăţii.
Oferta educaţională bogată şi diversificată, dublată de calitatea unui corp profesoral stabil
şi calificat, întăresc decizia de a oferi absolvenţi capabili de a se integra rapid în viaţa
socială. Pe lângă pregătirea profesională solidă este urmărită şi dezvoltarea profilului
moral, social si etic pentru un viitor cetăţean european activ şi eficient.
În şcoală s-a înfiinţat fundaţia « Constantin Brâncuşi », ONG ce va asigura o educaţie nonformală
deosebită, ţinând cont de multitudinea de proiecte la care e propunem să participăm in continuare,
dar şi de tematica diversificată ce va fi abordată, atat din punct de vedere al marelui Brancusi, cat
si al zestrei spirituale lasate de acesta in şcoală noastra.
Calificarea forţei de muncă în funcţie de specificul unităţii şcolar
În finalizarea studiilor liceale, postliceale absolvenţii primesc atestate de certificare a
competenţelor profesionale :entru absolvenţii de liceu - nivelul 3, absolvenţii de şcoală
postliceală - nivel 3+.
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2. ISTORIC
Înfiinţată la 1 sept.1871 şcoala se poate număra printre primele şcoli de arte şi meserii din
Romania, astăzi fiind a doua unitate şcolară ca vechime din Craiova. La început şcoala a funcţionat
cu numai 16 elevi care deprindeau primele abilităţi şi învăţăminte practice în cioplirea lemnului şi
modelarea fierului, la început cu paşi mici şi sovăielnici, urmând apoi să devină prin sârguinţa lor şi
devotamentul profesorilor şi meseriaşilor care îi indrumau, maeştrii de mai târziu. În numai 3 ani
numărul elevilor care erau instruiţi în şcoală crescuse la peste 117.
În anul 1876 se castiga prima diplomă de onoare într-o expoziţie internaţională din Austria,
la Viena, prin lucrările cu care şcoala s-a prezentat, acestea fiind primele lucrări de artă
meşteşugărească, care s-au executat prin eforturile comune ale elevilor şi profesorilor acestora în
acest nou, la vremea aceea lacaş de instrucţie şi INVĂŢĂMÂNT.
Diversificându-se an de an meseriile şi specializările cu care şcoala venea în întâmpinarea
nevoilor socio-profesionale ale comunităţii şi crescând, de asemenea calitatea dascălilor şi
învăţaceilor din şcoală ca aceştia sa participe la alte expozitii din strainatate, in Franta (Paris),
Anglia (Londra) si Portugalia (Lisabona); astazi, dupa aproape 138 de ani de existenta, ne mandrim
cu distinctii si premii pe aproape tot mapamondul in Italia, Macedonia, India, Japonia, Franta,
Australia, Spania, Grecia, Lituania, Chile, etc.
Din punct de vedere al numarului de meserii invatate in şcoală, acestea au depasit numarul
de 50, meserii in care s-au evidentiat de-a lungul anilor numerosi elevi prin straduita lor de a
descoperii si pune in valoare tainele fiecarui mestesug in parte si prin efortul, capacitatea
pedagogica si dragostea mentorilor acestora, indiferent de statutul didactic, de la simplii meseriasi
la profesorii si inginerii care i-au pregatit.
Infiintata initial ca şcoală de meserii, dar dovedindu-se relativ curand, daca mai era cazul ca
meseria si arta sunt intrinsec si organic legate una cu cealalta, apar in timp nume care intra in istoria
artei romanesti ca sculptorii Eracle Hagiescu, Giorgio Vasilescu, Constantin Balacescu,
George Ciresescu, si Anghel Chiciu, precum si pictori ca Nicolae Radulescu si Ioan Stancescu
Giovani toti acestia intre anii 1863 si 1963. Dar, cel care avea sa devina produsul si exponentul de
elita al şcolii din toate timpurile, este titanul sculpturii universale Constantin Brancusi (18761957) elev al şcolii intre anii 1894 si1898.
In timp, prin rezultatele si calitatea sistemului de instruire, şcoală a fost desemnata sa
participe in diverse moduri la sprijinul comunitatii, putand exemplifica prin cateva evenimente
majore la care acesta a luat parte ca:
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1877 - podul de pontoane pe care au trecut Dunarea la Silistioara trupele romane in
razboiul de independenta care a fost executat in atelierele şcolii si care a fost transportat
la Dunare cu care de lemn facute de asemenea in şcoală;
 1877 - parte din corpurile cladirii sunt rechizitionate si transformate in spital de razboi;
 In primul razboi mondial, şcoală a fost transformata in arsenal si evacuata la Iasi, unde
se reparau obuzierele calibrul 88 mm ale armatei.
In 1925 şcoală isi schimba numele in “Liceul industrial de baieti Ferdinand I”.
Au aparut meserii noi : lacatuserie, constructii metalice, reparatii automobile, turnatorie,
feronerie, tinichigerie si altele.
In anii ’30 şcoală realizeaza indicatoarele de localitate, cu nume romanesti, pentru satele din
Basarabia care de curand fusese integrata spatiului geografic romanesc.
In urma reformei INVĂŢĂMÂNTului din 1948 si pana in 1954, şcoală devine şcoală
tehnica metalurgica.
Se schimba de asemenea modul de subordonare ierarhica, Ministerului Agriculturii devenind
pana in 1994 forul tutelar si se transforma in grup şcolar agricol care se ocupa cu mecanizarea
agriculturii. Este perioada in care se beneficiaza masiv de dotare tehnica cu masini, utilaje si
instalatii specifice. Fiind la cea vreme prima şcoală romaneasca in care a functionat un simulator
SKODA pentru deprinderea abilitatilor initiale de conducere auto, acesta exista si functioneaza si
astazi in cadrul laboratorului de testare psihologica In vederea obtinerii permisului de conducere
auto.
1994 este anul in care se schimba din nou denumirea şcolii in – GRUP ŞCOLAR DE ARTE
SI MESERII “ CONSTANTIN BRANCUSI ”, ca o recunoastere de onoare a locului in care
marele sculptor a dobandit primele notiuni si deprinderi in arta ce avea sa-l consacre cativa ani mai
tarziu si in anul 2000 in COLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII „CONSTANTIN
BRANCUSI”.
In prezent oferta şcolara este diversificata raspunzand cerintelor beneficiarilor – parinti si
elevi, traditiei noastre si a regiunii cat si pietei fortei de munca.
Se regasesc in paleta de şcolarizare a C.T.A.M. „Constantin Brancusi” clase profil tehnic:
specializari tehnician automatizari, tehnician metrolog, tehnician in transporturi, tehnician designer
vestimentar, clase profil resurse naturale si protectia mediului si profil servicii, tehnician in turism,
tehnician in activitati de posta, tehnician in activitati de comert.
Şcoală Postliceala a C.T.A.M. „Constantin Brancusi” pregateste elevi in specializarile:
administrator retele locale si comunicatii, tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare,
tehnician aparate electromedicale, tehnician in echipamente biomedicale, topograf in constructii,
proiectant urbanism si amenajarea teritoriului.
Multe dintre activităţile noastre au fost promovate şi pe site-ul Uniunii Europene –
Câştigarea titlului de „ŞCOALĂ EUROPEANĂ” de către colegiul nostru în 22 Aprilie 2010.
Printre activităţile desfăşurate în şcoală noastră amintim: Tradiţie şi modernitate în spaţiul
European - obiceiuri de Crăciun în ţările Europene - manifestare cultural-artistică, Ziua
Internaţională a Toleranţei „Toleranţa un pas înainte”, Multiculturalitate la români – C.N. ,,Fraţii
Buzeşti” moment artistic bilingv „Lire en fete” (recitare de poezii în limba română şi limba
franceză, Zilele Francofoniei, „Semaine de la langue française”.
Imaginea şcolii a fost mediatizată şi prin oferta şcolară postată pe site-ul şcolii noastre,
prezentată la Târgul Ofertei Şcolare ce a avut loc la Teatrul Naţional din Craiova, în suplimentul
ziarului Gazeta de Sud – Ani de liceu şi, nu în ultimul rând, la postul de televiziune local –TVS,
3TV unde se face publicitate zilnic ofertei şcolare, în revista şcolii şi în materiale periodice de
informare.
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3. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII - OFERTA EDUCAŢIONALĂ
În prezent, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” din Craiova
promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din
zona Doljului şi a regiunii Sud – Vest Oltenia oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă cu
noua realitate economică a judeţului şi a regiunii.
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” cuprinde liceu tehnologic (zi şi
seral), şcoală profesională cu durata de 3 ani, stagii de pregătire practică şi şcoală postliceală.
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” şcolarizează:
- la învăţământul liceal: profilul tehnic, specializările Tehnician mecatronist, Tehnician designer
vestimentar, Tehnician transporturi; Tehnician metrolog, Tehnician in automatizari, profilul
servicii, specializările Tehnician în turism, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în
activităţi de comerţ; Tehnician in achizitii si contractari, Tehnician banqueting, Tehnician
hotelier, Tehnician horticultor; profilul resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician electromecanic
- seral: profil Resurse naturale si protecţia mediului, specializarea Tehnician ecolog şi protecţia
calităţii mediului ; profil tehnic: Tehnician transporturi, Tehnician electrotehnist, profil servicii:
Tehnician in activitati de comert;
- şcoală profesională cu durata de 3 ani, calificarea mecanic auto;
- postliceală: specializarea: Tehnician controlul calităţii produselor agroalimentare, Tehnician
aparate electromedicale, Topograf în construcţii, Tehnician in echipamente biomedicale, Agent
fiscal
 Spaţiile destinate procesului instructiv educativ sunt mobilate corespunzător, dotate cu
aparatură audio-modernă şi este asigurată funcţionalitatea acestora în proporţie de 100%.
 Dotările se modernizează anual mai ales din resurse autofinanţate şi cu resurse proprii.
 Urmare a cerinţelor impuse de Standardele de Pregătire Profesională (S.P.P.) au fost
amenajate cabinete tehnice de specialitate care să cuprindă întreaga gamă de lucrări
prevăzute de aceste standarde în vederea pregătirii cât mai bune a elevilor în specialitate.
 S-a amenajat cu fondurile proprii ale şcolii, sera din incinta unităţii care să asigure şi
pregătirea practică de specialitate pentru domeniul resurse naturale si protectia mediului.
 Şcoala e autorizată pentru şcolarizarea în vederea obţinerii permisului de conducere
categoriile B,C, D şi E. Absolvenţii colegiului nostru urmează în procent ridicat cursurile
învăţământului universitar.
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OFERTA: 2012 -2013
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OFERTA: 2013 -2014
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Oferta scolara – postliceala si liceu -seral
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OFERTA: 2014 -2015
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OFERTA: 2015 -2016

15

4. EXIGENŢELE CALIFICĂRILOR OFERITE
Obiectivele strategice ale învăţământului profesional şi tehnic vizează dezvoltarea unui
sistem consolidat pentru a:
- răspunde cerinţelor unei societăţi bazate pe cunoaştere;
- spori gradul de ocupare şi dezvoltare economică;
- creşte gradul de coeziune economică şi socială;
- dezvolta exercitarea cetăţeniei democratice.
Finalităţile educaţionale ale învăţământului profesional şi tehnic vizează:

asigurarea dezvoltării personale şi profesionale a elevilor astfel încât aceştia să
devină cetăţeni activi la nivelul comunităţii, să participe la viaţa activă, civică şi
profesională;

asigurarea şanselor egale de acces în învăţământul profesional şi tehnic, precum şi
dezvoltarea profesională a fiecărui elev în funcţie de aspiraţiile şi potenţialul
individual de învăţare;

asigurarea condiţiilor de calitate în organizarea şi desfăşurarea proceselor
manageriale, de educaţie şi formare profesională în fiecare unitate şcolară
organizatoare de învăţământ profesional şi tehnic;

asigurarea şanselor de dezvoltare profesională a fiecărui elev în vederea dobândirii
unei calificări pentru care există oportunităţi de ocupare în meserii sau ocupaţii
oferite de piaţa muncii locală, judeţeană, regională, naţională, precum şi pentru
continuarea învăţării de-a lungul întregii vieţi în vederea adaptării la schimbările
tehnologice specifice economiei bazată pe cunoaştere.
Reprezintă prioritate a strategiei de dezvoltare a învăţământului preuniversitar
creşterea capacităţii de ocupare a forţei de muncă, precum şi combaterea excluderii sociale; astfel,
exigenţele calificărilor oferite se vor concretiza prin:
- Asigurarea transparenţei calificărilor pentru mobilitate pe piaţa forţei de muncă
europeană. Sistemul învăţământului profesional şi tehnic propus în România redefineşte
calificările în acord cu sistemele de definire a calificărilor în diferite state membre ale UE care
utilizează clasificările de tip ISCED, ISCO-88-COM, Decizia Consiliului 85/368/EEC.
- Flexibilitatea formării profesionale, prin întârzierea calificărilor înguste şi asigurarea
competenţei sociale pentru un număr mare de calificări profesionale; pregătirea profesională
structurată pe domenii asigură creşterea şanselor de ocupare permiţând specializarea ulterioară.
- Asigurarea şanselor de continuare a studiilor prin învăţământul secundar superior,
prin rute de profesionalizare pentru care accesul este liber în acelaşi domeniu de pregătire, fără
examene de diferenţă, oferă oportunităţi care vor contribui la creşterea cuprinderii populaţiei
şcolare în învăţământul secundar superior.
- Asigurarea mobilităţii ocupaţionale, prin introducerea unui sistem naţional al
calificărilor, comun formării iniţiale şi continue, precum şi a consolidării pregătirii prin
curriculum modularizat (module de formare profesională) este un deziderat de asigurare a
calităţii în formarea profesională.
- Adaptarea planificării educaţionale la nevoile de dezvoltare durabilă, integrată,
economică şi socială, la nivel local, judeţean, regional şi naţional, precum şi la nevoile de
dezvoltare personală şi profesională a elevilor.
- Proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a
competenţelor profesionale dobândite.
- Întărirea mecanismelor de asigurare a calităţii procesului de pregătire profesională
prin învăţământul profesional şi tehnic, în vederea creşterii şanselor de integrare socioprofesională şi a dezvoltării capacităţilor de învăţare permanentă.
- Dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din
perspectiva parteneriatului social şi spiritului antreprenorial.
- Asigurarea transparenţei formării profesionale iniţiale.
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Noile calificări oferă elevilor o gamă largă de abilităţi, cunoştinţe şi capacităţi de
înţelegere în cadrul unor contexte diverse prin intermediul unor activităţi de instruire şi învăţare
practică atât în cadrul formal al şcolii cât şi la agentul economic.
Pe perioada de implementare a PAS-ului, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin
Brâncuşi” Craiova îşi propune următoarele deziderate cuantificabile şi măsurabile:
DEZIDERAT
Calitatea şi finalitatea pregătirii profesionale
Absolventul şcolii, profesionist şi cetăţean
european, bun cunoscător al limbajului
informatic, al unei limbi de circulaţie
europeană

Calitatea foarte bună a educaţiei şi a procesului
de predare – învăţare focalizat pe elev

Motivaţie puternică, angajare şi pregătire
profesională a corpului profesional şi a elevilor

Participarea prin educaţie şi instruire la
dezvoltarea durabilă a comunităţii locale

Climat organizaţional intelectual oferit
atât profesorilor, cât şi elevilor

Contribuţie specifică, diversă şi semnificativă
la oferta educaţională

INDICATOR
Rezultatele obţinute de elevi în urma
susţinerii examenelor pentru certificarea
competenţelor profesionale să fie cel puţin la
nivel de 95%.
Rezultatele obţinute de elevi în urma
susţinerii examenelor de competenţe digitale,
respectiv a examenelor de competenţe
lingvistice să fie cel puţin de 50% peste nivelul
mediu.
Determinarea stilurilor de învăţare şi
instruire diferenţiată să se facă la toate clasele
începătoare;
Aplicarea metodelor de predare- învăţare
care situează elevul în centrul prcesului
educaţional, ţinând cont de stilurile de învăţare
identificate – să se realizeze, la fiecare catedră ,
modul, disciplină teste şi fişe de lucru adaptate
fiecărui stil de învăţare.
Numărul cadrelor didactice care parcurg
programe de perfecţionare având în vedere
contextul în care sistemul românesc de
învăţământ traversează un proces de
restructurare şi îmbunătăţire dinamic
urmărind formularea ofertei educaţionale în
raport cu nevoile de cunoaştere şi de dezvoltare
ale elevilor, cu provocările societăţii
cunoaşterii şi cu cerinţele de calitate şi de
eficienţă impuse de procesul de integrare
efectivă în Uniunea Europeană. Fiecare cadru
didactic să parcurgă cursuri astfel încât să
dobândească cele 90 de credite în 5 ani.
Oferta şcolară diversificată şi modernă centrată
atât pe nevoile de dezvoltare ale elevilor,
cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale.
Asigurarea calificărilor/specializărilor din
oferta şcolară actuală care corespund nevoilor
elevilor şi autorizarea unor noi
calificări/specializări racordate
la cerinţele şi nevoile comunităţii locale.
Îmbunătăţirea etosului şi culturii instituţionale
a şcolii (promovarea unor valori
comportamentale şi reducerea violenţei în
şcoală, aplicarea în practica imediată a
principiilor educaţiei incluzive).
Orientarea spre client: activităţile din şcoală
trebuie să se concentreze pe nevoile
beneficiarilor (elevii, părinţii, comunitate
etc.), în calitate de clienţi. Să se organizeze
activităţi, la nivel de şcoală, la sugestia
Consiliului Elevilor, eventual şi cu
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Resursele materiale la nivelul cerinţelor şi
tehnicii

Responsabilitatea acţiunilor personalului
didactic şi a elevilor

Cunoaşterea şi implementarea politicii
Uniunii Europene

Management performant

Responsabilizarea părinţilor elevilor faţă de
actul educaţional

Cultivarea unui comportament tolerant,
democratic

participarea părinţilor prin care să se
realizeze coeziunea reală între partenerii
actului educaţional.
Numărul aparatelor, maşinilor şi utilajelor
modern cuprinse în lista dotărilor.
Îmbunătăţirea continuă a bazei tehnicomateriale a şcolii prin realizarea de machete
şi planşe cu elevii participanţi la examenele de
certificare a competenţelor
Structurarea unui set de competenţe
profesionale cadrelor didactice care să
permită formarea la elevi a capacităţii de
învăţare de-a lungul întregii vieţi, precum
şanselor de a urma parcursuri de învăţare
ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc
de muncă într-o piaţă a muncii modernă,
flexibilă şi inclusivă.
Consilierea elevilor pentru continuarea
studiilor după
Participarea la activităţi sau concursuri care
au ca scop cetăţeanului european,
consolidarea sentimentului de apartenenţă la
comunitatea europeană. Realizarea unor
activităţi extracurriculare, la nivel de şcoală,
cu tematică aleasă din politicile Uniunii
Participarea elevilor şcolii la concursuri
care au ca temă valorile democraţiei şi
politicile Uniunii
Stimularea cadrelor didactice să construiască
oferteeducaţionale care să ia în considerare
elevii cu caracteristicile lor individuale
( mediul social de provenienţă, context etnocultural, ritmul individual de dezvoltare şi
învăţare)
Numărul părinţilor care participă la:
şedinţele cu părinţii pe clasă, lectoratele cu
părinţii organizate la nivel de şcoală,
respective implicarea acestora în viaţa şcolii.
Creşterea cu 10%, în fiecare an, a prezenţei la
şedinţele
cu părinţii, la lectoratele cu părinţii şi la
activităţile organizate împreună şcoală-părinţielevi.
Activităţi de prevenire a comportamentului
violent, antrenarea elevilor cu cerinţe
educative speciale în activităţile competitive
care pot să îi valorizeze. Organizarea de
activităţi în colaborare cu Poliţia de
Proximitate, Inspectoratul judeţean de
Poliţie, în fiecare lună, pe tema “Violenţa –
non-violenţa “. Abordarea unor teme legate de
toleranţă la Consiliere şi orientare
profesională, la fiecare nivel. Implicarea
elevilor în activităţi extracurriculare în
colaborare cu alţi elevi care au cerinţe
educative speciale.
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Stimularea încrederii în sine, în puterea
individului de a imagina, de a crea şii de a
lucre în echipă

Promovarea modelelor de gândire inteligente,
creatoare şi strategige

Constituirea echipajelor de elevi care să
participe la diferite concursuri şcolare sau
simpozioane; implicarea în acest tip de
activităţi dezvoltă spriritul competitiv şi
amplifică dorinţa de a învinge, de a avea
succese, de a se realiza. Participarea la
1concurs (simpozion) /semestru.
Atitudinea întreprinzătoare şi creativă se
dezvoltă atunci când se încurajează
inovarea, exprimarea creativă, există dreptul
de a încerca, de a greşi, de a risca. Expuneri
realizate de către elevi (1/semestru) cu
modele de reuşite demne de urmat.

5. STRATEGIA DE DEZVOLTAREA A CONDUCERII ŞCOLII
Obiectiv strategic 1. Formarea continuă a personalului de conducere
Direcţii de dezvoltare:
- Participarea la cursuri de formare continuă şi de perfecţionare a personalului de
conducere în raport cu standardele de management educaţional european
- Promovarea de politici şi strategii de formare continuă prin stagii de formare în
străinătate, proiecte tip LLP, vizite de studiu
- Promovarea şi susţinerea colaborării cu personalul de conducere din alte unităţi de
învăţământ preuniversitar din ţară şi străinătate
- Susţinerea, încurajarea şi participarea
Obiectiv strategic 2. Management modern al conducerii
Direcţii de dezvoltare:
- Urmărirea implementării rolurilor manageriale în toate ariile de activitate majoră
pentru a dezvolta caracteristici instituţionale de calitate
- Creşterea calităţii procesului instrutiv-educativ, a nivelului de performanţă al
cadrelor didactice prin redefinirea rolului managerului şcolar european
- Consolidarea şi dezvoltarea în continuare a sistemului managerial administrativ
- Optimizarea relaţiei şcoală-comunitate prin promovarea unei politici de colaborare
cu autorităţile administrative, organizaţii neguvernamentale în cadrul procesului de
dezvoltare a instituţiei
- Adaptarea activităţilor didactice derulate în şcoală de necesităţile pieţei muncii, prin
şcolarizarea unor domenii profesionale de actualitate şi perspectivă, în urma
consultării permanente a pieţei şi a documentelor de proiectare locale şi regionale

19

6. REZULTATE ŞCOLARE
REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE:
Avand ca obiectiv general promovarea ideilor de competitie si performanta a studiului la
disciplinele prevazute in curriculumul scolar, in cadrul Colegiului Tehnic de Arte si Meserii “Ctin Brancusi”, concursurile se adreseaza elevilor cu aptitudini, inclinatii si interese deosebite
pentru domeniile stiintelor, tehnicii, meseriilor, artelor, civic, sportiv, interdisciplinar etc.

An şcolar 2012 – 2013

La Olimpiada de Discipline tehnice, faza judeteana, din data de 23.02.2013 –
proba scrisa si respectiv 28.02.2013- proba practica, s-au calificat 13 elevi iar rezultatele sunt
conform tabelelor de mai jos :
Clasa a XI-a G Tehnician in automatizari
Nr.crt.
Nume şi prenume
1.
PICAN DRAGOS
2.
POPESCU MARIUS
3.
PETRACHE GHEORGHE

Locul
II
Mentiune
Mentiune

Profesori indrumatori
Novac Mariana
Botea Luminita
Sarpe Stela
Sulea Ion

Clasa a XII-a G - Tehnician mecatronist
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.

Nume şi prenume
Bobolocu Mirel
Iordan Mihail
Colac Adrian
Daogaru

Locul
III
Mentiune
-

Profesori indrumatori
Avram Anca
Sarpe Stela
Stanagoi Constantin

Clasa a XII-a H Tehnician in automatizari
Nr.crt.
1.
2.

Nume şi prenume
Grădinaru Ionuţ
Ungureanu Anişoara

Locul
Mentiune
-

Profesori indrumatori
Novac Mariana
Botea Luminita
Sarpe Stela
Sulea Ion

Clasa a XI-a F – Tehnician designer vestimentar
Nr.crt.
Nume şi prenume
1.
Dinu Romana
2.
Vasile Ionela Mirabela
3.
Licu Adina Maria

Locul
I
II
III

Profesori indrumatori
Manea Cristina
Mitica Calin C.
Burnaz Dumitru

 La Olimpiada de Discipline tehnice, faza naţională, eleva Dinu V. Romana din clasa a
XI-a F, a obţinut locul III.

 La Olimpiada Interdisciplinara, faza judeteana, specializarea Turism si Alimentatie
Nr. Crt.

-

-

-

Clasa

Locul

1.

Nume si prenume
elev
Bacioiu Elena

a XI-a B

III

2.

Chiosea Andreea

a XI-a A

Mentiune

Prof. coordonator
Uta Claudia(alimentatie publica)
Gavrila Mirela(turism)
Moreanu Stefania(instruire
practica)
Uta Claudia( alimentatie publica)
Gavrila Mirela(turism)
Moreanu Stefania(instruire
practica)


La Olimpiada la Matematică s-au calificat la etapa judeţeană urmatorii elevi: Dinu
Romana (clasa a XI-a F), Pican Ddragoş (clasa a XI-a G), Popescu Marius (clasa a XI-a G),
Munteanu Grigore (clasa a XII-a D), aceştia fiind pregătiţi de prof. Bran Nicoleta şi prof.
Oporanu Aurel.

Rezultatele sportive din anul şcolar 2012-2013
Sub îndrumarea profesorilor de educaţie fizică, Gruia Nicolae şi Bănică Mariana, elevii
colegiului nostru au participat la numeroase activităţi şi au obţinut urmatoarele rezultate:
Fotbal pe teren redus, clasele IX – XII, O.N.S.S., la Colegiul “Ştefan Odobleja”, prof.
Gruia Nicolae, faza judeţeană, perioada 8 – 14.10.2012
Tenis de masă (fete şi băieţi) clasele IX – XII, O.N.S.S., faza judeţeană, la sala C.S.M.
Craiova, 15 martie 2013, prof.Bănică Mariana, obţinând menţiune (fete);
Volei clasele IX – XII, O.N.S.S., la Colegiul Naţional “Nicolae Titulescu”, în perioada 3
– 17. 02.2013, faza judeţeană, obţinând locul al III-lea cu echipa de băieţi condusă de prof.Gruia
Nicolae;
Sah (fete şi băieţi) clasele IX – XII, O.N.S.S., faza judeţeană, perioada 3 – 10.02.2013, la
Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, unde elevul Bîrnoiu Valentin, clasa a X-a A a obţinut
menţiune – prof. Gruia Nicolae;
Participare la Campionatul Naţional Şcolar-faza judeţeană,la volei,(fete şi băieţi),clasele
IX-X ,la C.N. „N.Titulescu”-18-25. 03.2013
Olimpiada din aria curriculară tehnologii, domeniul „Industrie textilă şi pielărie”, calificarea:
„Tehnician designer vestimentar” , an şcolar 2012-2013
La faza judeţeană a acestei olimpiade au participat trei eleve care s-au clasat după cum
urmează:
Nr.
crt.

Numele şi prenumele

1

Dinu V. Romana

Clasa

Locul

a XI-a F
I
a XI-a F
2

Vasile Ionela
Mirabela

3

Licu Adina Maria

II
a XI-a F
III

Cadre didactice care au
pregătit elevii
Prof. Manea Cristina
Prof. Mitică Carmen
Prof. Burnaz Dumitru
Prof. Manea Cristina
Prof. Mitică Carmen
Prof. Burnaz Dumitru
Prof. Manea Cristina
Prof. Mitică Carmen
Prof. Burnaz Dumitru

Obs.
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La faza naţională a participat eleva Dinu V. Romana, domeniul „Industrie textilă şi pielărie”,
calificarea: „Tehnician designer vestimentar” din clasa a XI-a F, care a obţinut locul III.
 Rezultate la Olimpiada „Meşteguri artistice tradiţionale”, faza judeţeană, iunie 2012:
Locul I – ţesut: Florescu Alexandra Georgeta, clasa a XI-a F
Locul I – brodat: Bernevic Adelina, clasa a XI-a F
Locul II – brodat: Vasile Ionela Mirabela, clasa a XI-a F
Menţiune – brodat: Vlăduţu Iuliana, clasa a X-a G
 Rezultate la Olimpiada „Meşteguri artistice tradiţionale”, faza naţională, august 2012:
Locul III – ţesut: Florescu Alexandra Georgeta, clasa a XI-a F
Locul III – brodat: Bernevic Adelina, clasa a XI-a F
Elevele au fost pregătite de:
- prof. Manea Ana Cristina
- prof. Mitică Călin Carmen
 Echipajul participant la Concursul Naţional “ŞTIU ŞI APLIC”,
SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE
ŞCOLII! – faza judeaţeană a ocupat locul III şi s-a calificat pentru faza naţională.
Echipa pregătită de prof. Prof. Manea Cristina şi Prof. Burnaz Dumitru este formată din elevele:
- Bernevic Adelina, clasa a XI-a F
- Dinu Romana, clasa a xI-a F
- Vasile Ionela Mirabela, clasa a XI-a F

An şcolar 2013 – 2014
Faza judeţeană a olimpiadelor de specialitate
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN AUTOMATIZARI
CLASA A XII-A, RUTA DIRECTĂ
NR. CRT
1.
2.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
PETRACHE
GHEORGHE
PICAN DRAGOS

PROF.ÎNDRUMĂTORI
Novac Mariana,
Şarpe Stela,
Avram Anca
Botea Luminiţa,
Maistr. Sulea Ion

LOCUL
I
III

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR
CLASA A XI-A, RUTA DIRECTĂ
NR.
CRT
1.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
JIANU ANA-MARIA

2.

VLĂDUŢU IULIANA

PROF.ÎNDRUMĂTORI
Manea Cristina,
Mitica Carmen,
Novac Mariana,
Burnaz Dumitru

LOCUL
III
MENŢIUNE
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SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR
CLASA A XII-A, RUTA DIRECTĂ
NR.
CRT
1.
2.
3.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
DINU ROMANA
VASILE IONELA
MIRABELA
DINU CLAUDIA

PROF.ÎNDRUMĂTORI

LOCUL

Manea Cristina,
Mitica Carmen

I
II
III

Conform noului ordin M.E.C.T.S – Anexa 60083/20.12.2010 Olimpiada la disciplinele
din aria curriculară « Tehnologii » s-au desfăşurat pe domenii şi nu pe specializări, şcoala
noastră având reprezentanţi pe următoarele domenii: Electronică şi automatizări – a XII - a si
industrie textilă şi pielărie – clasa a XI-a si a XII – a.
La faza nationala, specializarea – tehnician design vestimentar, eleva Dinu Romana a obtinut
locul III.
REZULTATE OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA, DOMENIUL TURISM SI
ALIMENTATIE, FAZA JUDETEANA, MARTIE 2014
CLASA A XI-A
1. Vaduva Olimpia Alexandra- Cls. Xi E, Premiul II
2. Marin Larisa- Cls a XI - a D, Premiul III
3. Stanga Dana- Cls. a XI – a B, Mentiune
4. Oprescu Camelia- Cls. a XI - a F, Mentiune
Profesori coordonatori: Uta claudia, Gavrila Mirela, Turaiche Florentina
CLASA A XII-A
Chirea Cristina- Cls. XII B, Mentiune
Profesori coordonatori: Jeles Andreea, Mandruleanu Nirvana, Moreanu Stefania
Rezultate concurs national- PROTECTIA CONSUMATORULUI “ ALEGE! ESTE DREPTUL
TAU” – faza judeteana. 15.03.2014
1. Tiulescu Ana Maria- cls. IX-A, Premiul I
2. Cotoarba Alexandru- cls. X B, Premiul II
3. Mihai Raluca Andreea- cls. XI E, Premiul II
Profesor coordonator- Uta Claudia
Rezultate concurs “ BUSINESS PLAN”- FIRME DE EXERCITIU, faza judeteana, 19.03.2014
F.E. “ SAVOAREA GUSTULUI” S.R.L.- PREMIUL II
1. Oprescu Camelia- cls. a XI - a F
2. Dinu Elena- cls. a XI –a F
3. Florescu Daiana- cls. a XI - a F

23

An şcolar 2014 – 2015
Olimpiada din aria curriculară tehnologii - faza judeteana
Specializarea: tehnician designer vestimentar - clasa a XII-a
NR.
CRT
1.
2.

NUMELE ŞI
PRENUMELE
Tudosie Maria Izabela
Jianu Ana-Maria

PROF.ÎNDRUMĂTORI

LOCUL
II
III

Manea Cristina,
Mitica Carmen

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”- pe teme de protecţie civilă – faza zonală
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

clasa

Locul

Buşică Alexandru
Petrescu Marian
Pătru Eduard
Militaru Ramona

IX F, XI F

I

Profesori
indrumatori
Novac Mariana
Avram Anca
Bănică Georgeta

Concursul Naţional “ŞTIU ŞI APLIC”, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA ÎN
MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ŞCOLII! - faza judeaţeană
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

clasa

Locul

Florea Gabriel
Clinciu Laurenţiu

XF

III

2.

Feraru Marian
Şuţu George

XF

Menţiune

Profesori
indrumatori
Novac Mariana
Avram Anca
Novac Mariana
Avram Anca

Concursul „Cu viaţa mea apăr viaţa”- pe teme de protecţie civilă – faza judeţeană
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

clasa

Locul

Buşică Alexandru
Petrescu Marian
Pătru Eduard
Militaru Ramona

IX F, XI F

I

Profesori
indrumatori
Novac Mariana
Avram Anca
Bănică Georgeta

Concursul Judeţean “Segărceanu”
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

clasa

Locul

Şuţu George

XF

I

2

Florea Gabriel

XF

Menţiune

Profesori
indrumatori
Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela
Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela
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3.

Clinciu Laurenţiu

XF

III

4

Şuţu George

XF

Menţiune

5

Clinciu Laurenţiu

XF

Menţiune

6

Echipaj
C.T.A.M.”C.Brâncuşi”

XF

III

Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela
Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela
Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela
Novac Mariana
Avram Anca
Şarpe Stela

Olimpiada de Meşteşuguri artistice treadiţionale – faza judeţeană
Nr.
crt.
1.

Nume şi prenume

clasa

Locul

Miri Gabriela Petronela

XE

2

Ciurea Adriana

IX D

3

Matei Ana

IX D

I
ţesut în război
vertical
I
Artă textilă
I
Brodat

Profesori
indrumatori
Manea Cristina

Manea Cristina
Călin Carmen

Olimpiada interdisciplinară domeniul turism și alimentație, faza județeană
Pătrană Claudia-Mențiune, clasa a XI a A
Drăguleasa Ionuț-Mențiune, clasa a XI a A
Prof.coord.Uță Claudia, Mândruleanu Nirvana, Gavrilă Mirela, Neghea Veronica
Concurs județean ”Alimentația sănătoasă”-secțiunea Expoziție (CAEJ-domeniul științific,
pag.11, poz.2)
Dinu Elena-Mențiune, clasa a XII a F, prof.coord.Uță Claudia

Concurs Proiect POSDRU/161/2.1/G/137225
“Consiliere inovativă şi practică şcolară pentru o carieră de succes”
Îndrumător instruire practică IPE14-Uță Claudia
Drăguleasa Ionuț - premiul 1
Pătrană Claudia- premiul 2,
Crăciunoiu Cristian- premiul 3
Bratie Paul-Mentiune
Mitra Alin-Mentiune, de la clasa a XI a A
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REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVI LA BACALAUREAT
Sesiunea iulie 2013
DISCIPLINA
LIMBA SI LITERATURA ROMANA:
LIMBI MODERNE (ENGLEZA, FRANCEZA)

EXAMENE
NATIONALE
ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

MATEMATICA

SCRIS

GEOGRAFIE
ECONOMIE
FIZICA
CHIMIE
BIOLOGIE

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

EVALUARE INTERNA

100%
56,36%
100%
29,11%

ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

91,16%
33,33%
40%
36,17%

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

SCRIS

100%
9,89%
100%
6,06%
44,64%
100%
6,89 %

Sesiunea iulie 2014
DISCIPLINA
LIMBA SI LITERATURA ROMANA:
LIMBI MODERNE (ENGLEZA, FRANCEZA)

EXAMENE
NATIONALE
ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

MATEMATICA

SCRIS

GEOGRAFIE
ECONOMIE
FIZICA
CHIMIE
BIOLOGIE

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

EVALUARE INTERNA

100%
52,98%
100%
36,94%

ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

56,25%
0%
28,57%
33,33%
20 %

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

SCRIS

100%
40,89%
100%
26,08%
41,56%
25%
16,29 %

Sesiunea iulie 2015
DISCIPLINA

EXAMENE
NATIONALE

LIMBI MODERNE (ENGLEZA,
FRANCEZA)

ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

MATEMATICA

SCRIS

GEOGRAFIE
LOGICĂ ŞI ARGUMENTARE
FIZICA
BIOLOGIE

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

LIMBA SI LITERATURA ROMANA:

EVALUARE INTERNA

100%
59,46%
100%
36,61%

ORAL
SCRIS
ORAL
SCRIS

59,32%
33,33%
0%
42,85 %

SCRIS
SCRIS
SCRIS
SCRIS

SCRIS

100%
42,37%
100%
31,03%
47,84%
33,33%
0%
40,13 %
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7. PROGRAME, PROIECTE ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ
Activităţile de cooperare europeană din şcoală au avut un rol preponderent formativ şi
au implicat, în acest an un număr şi mai mare de elevi şi cadre didactice, părinţi, cât şi
comunitatea locală, care au sprijinit activităţile realizate în cadrul proiectelor.
Activităţile din cadrul proiectelor au fost integrate şi în cadrul disciplinelor şcolare
(limba română, limbi moderne, economie şi turism, geografie, educaţie antreprenorială, istorie,
discipline socio-umane, desen, tehnologia informaţiei).
Derularea proiectelor a condus la dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă, atât la
nivelul cadrelor didactice, cât şi al elevilor, fiind implicate, rând pe rând, toate cadrele didactice
şi un număr mare de elevi.
Obiectivele urmărite:
- identificarea si promovarea de valori romanesti si europene in randul elevilor;
- crearea unor abilităţi şi capacităţi necesare orientării în momentele de schimbare
survenite în existenţa individuală şi socială;
- reclădirea interioară a personalităţii pe o axă valorică individualizată;
- orientarea pentru pregătirea carierei;
- schimbarea unor mentalităţi învechite, depăşite şi deschiderea spre valori europene
avansate spre atragerea de know how şi tehnologii noi, de specialitate, de vârf.
Masuri:
- Eficientizarea planificării activităţii comisiei pentru programe de integrare europeană
- Eficientizarea activităţii comisiei
- Stimularea şi motivarea cadrelor didactice şi a elevilor pentru implicarea in proiecte
internationale
Modalitatile de realizare a acestora au fost:
- Iniţierea de noi proiecte de parteneriat la nivel local, naţional şi internaţional Colaborarea
cu departamentul de integrare europeana din cadrul ISJ Dolj;
- Repartizarea sarcinilor în funcţie de specificul activităţii şi de aria responsabilităţilor
- Organizarea de schimburi de bună practică pentru dezvoltarea profesională şi
popularizarea experienţelor prin proiectele desfăşurate în cadrul programelor
A.N.P.C.D.E.F.P.
In anul scolar 2012 – 2013, Comisia de proiecte europene a participat la proiecte
nationale si internationale in colaborare cu diferite institutii si organizatii:
Octombrie 2012 - Expozitie Papusi traditioale: in parteneriat cu Asociatia Culturala Branart,
proiect finantat de Comisia Europeana, prin programul Tineret in Actiune. Tinerii participanti au
prezentat papusile realizate manual si hainele acestora din diferite regiuni ale Olteniei.
Decembrie 2012 – proiect international realizat in parteneriat cu Liceul Teoretic Henri Coanda si
Active Youth Association din Canakkale, Turcia.
Scopul proiectului „More possibilities for Future” a fost sa propuna metode de lucru cu
persoanele cu oportunitati reduse. Prof. Dragoi Ana-Maria din cadrul CTAM C-tin Brancusi si
prof. Claudia Ivascu din cadrul Liceului Teoretic Henri Coanda au participat alaturi de 5 tari:
Italia, Estonia, Letonia, Turcia si Romania la activitatile din cadrul proiectului international, in
cadrul carora au cunoscut institutii din orasul Edremit din Turcia, care se ocupa de includerea
tinerilor cu diferite dizabilitati. Totodata participantii la acest proiect colaboreaza permanent
pentru dezvoltarea dimensiunii interculturale si constientizarea tinerilor cu privire la integrarea
persoanelor defavorizate.
Aprilie 2013 - in partenriat cu organizatia Centrul de Resurse pentru Tineret Spark si cu
Liceul Teoretic henri Coanda, elevii din CTAM C-tin Brancusi au participat la proiectul „Scrap
Art”& Eco Art, desfasurat in saptamana „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”.
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Obiectivul acestui proiect a fost de a-i învăţa pe tineri cum să folosească materialele care
nu mai sunt folositoare pentru a face mici opere de artă. Ideea acestui proiect a pornit de la noua
estetică a urâtului: arta din deşeuri. În zilele noastre, deşeurile reprezintă un pericol pentru
umanitate, iar tinerii trebuie conştientizaţi că este importantă reciclarea acestora, deoarece există
o serie de beneficii asupra economiei, asupra mediului înconjurator.
Un alt obiectiv al proiectului a fost de a determina tinerii să recicleze pentru a elimina
poluarea, a contribui la conservarea energiei şi a conserva resursele naturale. Obiectivul
proiectului a fost de a învăţa tinerii să realizeze obiecte de artă din materialele reciclabile.
Organizatia partenera a pus la dispozitia elevilor materialele de lucru: cartoane panzate,
sprayuri colorate, materiale din plastic, resturi de lemn, foarfece si hartie colorata, capace
metalice, zapada artificiala, si alte materiale.
Participarea la acest proiect s-a finalizat cu expozitia de obiecte de arta din materiale
reciclabile in cadrul careia tinerii au obtinut premii.
In data de 13 noiembrie 2013 Comisia de proiecte europene a organizat activitatea cu
titlul „Diversitate in proiectele europene” in cadrul careia au fost diseminate 9 proiecte europene
din cadrul celor 5 institutii partenere. Aceasta activitate a fost realizata in colaborare cu Centrul
de Resurse pentru Tineret „Spark”, Colegiul National Economic „Gh Chitu”, Asociatia Culturala
Artec, Asociatia Culturala Branart, Scoala gimnaziala „Ion Tuculescu”.
Proiectele diseminate au fost:
 Mobilitate Comenius: „Creativity and learning” - 13-926-CG-MT – octombrie 2013,
Malta – dir. adj. Calangiu Marinela
 Vizita de studiu: „Teaching a vocation in a foreign language for use in future work” – 2VS-R2-347-DJ iunie 2013, Polonia, prof. Dragoi Ana-Maria
 Mobilitate Comenius: “School libraries as learning centres” - 13-1151-CG-PT –
octombrie 2013 – Portugalia, bibliotecar Ioanitoiu Cristina
 „Seismology school” – octombrie 2013, Franta, prof. Laura Simona Nita
 Parteneriat Grundtvig 2012-2014 "Regards d’Europe croisés: identités plurielles,
hétérogènes, mobiles" , 2012-1-IT2-GRU06-37111 31, prof. Camelia Mitrache
 Workshop Grundtvig – GRU-12-GRAT-64 DJ, „Le bien manger est un devoir” –
Asociatia Culturala Branart, prof. Ionela Vacuta si inv. Butoi Domnica
 Prof. Mihai Nicoleta, Asociația Culturala ARTEC : Proiect Tineret in Actiune Actiunea
1.1 , Schimb de tineri " The garden of my city" RO-11-E100-2013-R1
 „Job Factory”, Tineret in Actiune, Actiunea 1.1., Schimb de tineri, RO-11-E141-2013R2, prof. Adina Neamtu – CRTS
 CNE " Gh Chitu” – prof. Zaragiu Milena Curs Comenius mobilitati individuale " Il grand
tour Europa, paesaggi, giardini, arte, innovazione e creativa”, Granada, Spania 2013, 122344-CG-ES.
Pe perioada semestrului II, an scolar 2013-2014 in cadrul comisiei de proiecte europene
s-a avut in vedere participarea si instruirea cadrelor didactice care au participat la burse de
formare prin programul Grundtvig workshop dupa cum urmeaza:
- Director prof. dr. Laurentiu Puicin si prof. Alexandra Marcu au participat la workshopul
Grundtvig „Word in motion” desfasurat la Wiesbaden, Germania
- Director adjunct prof. Marinela Calangiu a participat la workshopul Grundtvig „Identity
in adult literacy” desfasurat in Irlanda
- Prof. Cristina Manea a participat la workshopul Grundtvig „How to read, write, resolve”,
desfasurat in Romania
- Prof. Dragoi Ana-Maria a participat la workshopul Grundtvig „Methods to prevent adult
literacy” desfasurat in Spania
- Prof. Laura Nita care a participat la un curs despre seismologie, care a avut loc in Cehia
Comisia de proiecte europene s-a implicat in organizarea conferintei internationale „The
impact of the european culture on the education”, pentru realizarea careia am efectuat un
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parteneriat cu Asociatia Culturala Branart care a pus la dispozitia participantilor materialele si
logistica necesara desfasurarii in bune conditii a acesteia. Obiectivele acestei conferinte au fost:
 descoperirea culturii urbane a fiecarei tari participante, a oamenilor de cultura
care au dat faima tarii in spatiul international;
 integrarea operelor de arta si a monumentelor culturale existente in fiecare tara in
cultura europeana;
 identificarea unei identitati comune europene pentru toate tarile participante la
proiect;
 constientizarea tinerilor ca fiecare tara in parte a contribuit la dezvoltarea si
existenta unei identitati europene;
 dobandirea de competente necesare pentru promovarea diversitatii culturale.
Comisia de proiecte europene s-a implicat in organizarea conferintei “Aspecte nonformale ale activitatilor scolare” in parteneriat cu gradinita “Curcubeul copilariei” si a pus la
dispozitia participantilor materialele si logistica necesara.
Mobilităţi Erasmus +
Nume program
Intercultural Tools
Mobilitatea Erasmus +-„Acquiring a
European model of entrepreneurship
in tourism”

Tara
Germania

Perioada
22-29 noiembrie 2014

Cipru

mai 2015

Participanti
Puicin Laurentiu
Dragoi Ana
Marcu Alexandra
Puicin Laurentiu
Calangiu Marinela
Jeles Andreea
Avram Anca
Turaiche Florentina
Gavrila Mirela

Derularea proiectelor a condus la dezvoltarea competenţelor de lucru în echipă, atât la
nivelul cadrelor didactice, cât şi al elevilor, fiind implicate, rând pe rând, toate cadrele didactice
şi un număr mare de elevi.
Departamentul purtătorului de cuvânt şi imagine
Activitatea Purtătorului de Cuvânt şi Imagine a şcolii s-a concretizat prin prezentarea şi
mediatizarea diferitelor activităţi realizate de comisii la nivelul tuturor catedrelor.
Procesul educaţional, întreaga activitate din învăţământul preuniversitar, este un act de
socializare, de culturalizare, de formare şi dezvoltare a personalităţii elevilor, care urmărește
atingerea unor finalități specifice privind învățarea și dezvoltarea personală de-a lungul întregii
vieți, cultivarea unei cetățenii democratice active și capacitatea de integrare pe piața muncii, pe
baza formării profesionale.
Pentru o percepere corecta a scolii in comunitate, a fost elaborat un plan de promovare
avand obiectivele:
 crearea si promovarea unei imagini institutionale pozitive în comunitatea interna (elevi,
cadre didactice) si cea externa (cartier, scolile generale din oras si judetul Dolj, institutiile
scolare locale, ISJ, mass-media, etc.) prin actiuni progresive ce pornesc din mediul intern catre
cel extern.
 elaborarea de proiecte locale care să vizeze multiplicarea experientei pozitive in randul
elevilor actuali ai institutiei si a celor potentiali.
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 personalizarea ofertei ducationale la nivel institutional prin diversificarea si
flexibilizarea acesteia în functie de nevoile si interesele partenerilor si beneficiarilor procesului
educational.
 colaborarea eficientă cu toti reprezentantii elevilor, parintilor si ai partenerilor locali,
ISJ Dolj.
 promovarea unor proiecte focalizate pe consilierea elevilor in vederea alegerii unei
meserii, integrarea elevilor pe piata muncii, sustinerea elevilor cu dezavantaj social si conduite
de risc, sustinerea elevilor în alte abilităti.
In anul scolar 2014-2015 activitatea s-a concretizat prin prezentarea si mediatizarea
diferitelor activitati realizate de comisii la nivelul tuturor catedrelor si al comunitatii. Activitatile
au fost prezentate elevilor si tuturor celor implicati prin sesiuni de informare si diseminare, in
spatii special amenajate din incinta scolii, fotografii si filme surprinse in aceste activitati .
Pentru promovararea ofertei educationale privind planul de scolarizare in 2015 – 2016,
au fost realizate postere si pliante. Colegiul nostru a fost reprezentat la Targul ofertelor scolare,
organizat de catre Inspectoratul Scolar Judetean Dolj împreună cu Centrul Judetean de Resurse
si Asistentă Educatională, Dolj în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, la Centrul
Multifunctional din oras, în mai 2015. La acest proiect au participat 20 cadre didactice si 40
elevi. Cu acest prilej au fost distribuite peste 800 pliante elevilor de clasa a VIII-a. Oferta
educationala este promovata si prin intermediul posturilor locale de televiziune TV Oltenia si
GTV.
Activitatile desfasurate in acest an scolar de catre elevii si profesorii Colegiului
Tehnic de Arte si Meserii “Constantin Brancusi” au fost mediatizate prin intermediul punctelor
de informare existente in scoala, prin flyere, postere, pagina web, filme, materiale multimedia
dar si prin comunicate si invitatii transmise catre mass-media. De asemenea, au fost reflectate
si prin articolele aparute in presa locala (Gazeta de Sud, Cuvantul libertatii etc), emisiunile
statiilor locale de televiziune la care au fost prezenti reprezentantii scolii.
Speram ca in eforturile depuse de toti factorii implicati in desfasurarea activitatilor
educative din scoala sa conduca spre o imagine pozitiva in cadrul comunitatii, Colegiul Tehnic
de Arte si Meserii “Constantin Brancusi” fiind o institutie de traditie in cadul invatamantului
tehnic doljean.
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8. PRIORITĂŢI NAŢIONALE


















Învăţarea centrată pe elev
Parteneriatul cu întreprinderile
Dezvoltare curriculum
Dezvoltare de standarde de pregătire profesională
Formarea continuă a personalului didactic (metodică)
Asigurarea calităţii
Orientarea şi consilierea elevilor
Sistemul informaţional
Modernizarea bazei materiale
Management educaţional
Şanse egale
Utilizarea ITC în predare
Instruirea diferenţiată pentru elevii cu nevoi speciale
Zone dezavantajate; zone rurale
Formarea continuă a adulţilor
Integrarea europeană
Dezvoltarea de materiale pentru instruire centrată pe elev şi formare diferenţiată

Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate
naţională şi, luând în considerare principalele coordonate ale Planului Naţional de Dezvoltare, în
noua etapă a reformei educaţiei se vor avea în vedere următoarele obiective prioritare
Asigurarea pregătirii
resurselor umane prin
învăţământul preuniversitar şi
prin învăţarea permanentă

Creşterea calităţii actului
educaţional, ca bază a
realizării societăţii cunoaşterii
în România

Obiective
prioritare

Dezvoltarea personală a
elevilor din perspectiva Învăţării
permanente

Dezvoltarea coeziunii sociale
şi creşterea participării
cetăţenilor la programele de
dezvoltare economică şi
socială a comunităţilor
sociale
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Politicile naţionale în domeniul educaţiei se vor concentra pe următoarele priorităţi
strategice :
Realizarea echităţii în
educaţie
Creşterea calităţii
proceselor de invăţare,
precum şi a serviciilor
educaţionale

Asigurarea educaţiei de
bază pentru toţi
cetăţenii; formarea
competenţelor cheie

Fundamentarea actului
educaţional pe baza
nevoilor de dezvoltare
personală si profesională,
din perspectiva dezvoltării
durabile şi a asigurării
coeziunii economice şi
sociale

Priorităţi
strategice

Asigurarea
complementarităţii educaţiei
formale, informale;
invăţarea permanenentă ca
dimensiune majoră a
politicii educaţionale

Deschiderea sistemului
educaţional şi de formare
profesională către
societate, către mediul
social, economic şi cultural

În perioada de referinţă, România trebuie să se racordeze atât la Politica de Coeziune a
Uniunii Europene, cât şi la priorităţile Strategiei Europa 2020, la realizarea cărora va trebui să-şi
aducă propria contribuţie. Este de menţionat că propunerile Comisiei Europene privind
managementul Fondurilor Structurale în perioada de programare 2007-2013 reflectă o
reorientare sporită în sensul susţinerii eforturilor de atingere a obiectivelor fundamentale ale
iniţiativelor Agenda pentru noi competenţe şi locuri de muncă şi Tineretul în mişcare, respectiv
creşterea competitivităţii, ocuparea deplină şi protecţia durabilă a mediului.
Preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile impuse de noul cadru
legislativ constituie premise pentru asigurarea unui corelări corespunzătoare între obiectele
educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei economii bazate de
cunoaştere.
Noua lege a educaţiei accentuează dimensiunile şi principiile specifice: orientarea
educaţiei către dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai
flexibilă, posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate prin alternative
educaţionale, introducerea unor noi mijloace de selectare şi organizare a conţinutului
disciplinelor de învăţământ, adaptarea conţinutului învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi
corelarea acesteia cu cerinţele pieţei forţei de muncă.
Programul Naţional de Reformă (2011 – 2013) a avut în vedere una din ţintele naţionale
reducerea ratei de abandonului şcolar timpuriu. Ca atare, traiectoria proiectată a ratei de
părăsire timpurie a sistemului educaţional ar fi de la 16.3 în 2010 la 11.3 în 2020.

Măsurile-cheie pentru atingerea acestei ţintei naţionale sunt:
 extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii;
 asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din
grupurile dezavantajate: Bani de liceu; Rechizite şcolare; Euro 200; Cornul şi laptele,
mai nou şi Programul de încurajare a fructelor în şcoli.


susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi
diversificarea programelor în domeniu: A doua şansă şi Şcoala de după şcoală;



revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul
preuniversitar, precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire
profesională,



dezvoltarea învăţământului profesional, liceal (filiera tehnologică), a şcolii postliceale şi profesionale (ca urmare a OMECTS nr. 3168/03.02.2012).

O altă ţintă naţională vizează creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar de la
17.61% în 2010 la 22.17% în 2015, respectiv la 26.7% în 2020.

Dintre măsurile-cheie pentru atingerea acesteia amintim:
 descrierea în termeni de competenţe a 350 programe de studiu şi corelarea acestora
cu calificările de pe piaţa muncii prin definitivarea Cadrului Naţional al Calificărilor în
Învăţământul Superior (CNCIS) şi racordarea acestuia la Cadrul European al Calificărilor
în Învăţământul Superior (EHEQF). CNCIS este realizat prin implementarea proiectului
POS-DRU
Dezvoltarea unui sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România
şi prin alte proiecte POS DRU, precum şi prin constituirea Registrului Naţional al
Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS). Instituţie responsabilă MECTS - Consiliul
Naţional al Calificărilor al Formării Profesionale a Adulţilor (CNCFPA);
 adaptarea învăţământului superior la cerinţele pieţii muncii prin: realizarea unui
Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul
superior, operaţionalizarea Registrului Matricol Unic şi prin implementarea unor proiecte
POSDRU de formare a cadrelor didactice şi studenţilor în scopul dobândirii de competenţe
cerute pe piaţa forţei de muncă . Instituţie responsabilă: MECTS;
 acordarea de facilităţi fiscale firmelor pentru a recruta tineri absolvenţi sub 35 ani
pe care doresc să-i specializeze în domeniul de activitate al firmei prin cursuri de nivel de
educaţie terţiară. Instituţii responsabile: MECTS, MFP;
 elaborarea unui set de facilităţi la rambursarea creditului de studii pentru
absolvenţii care acceptă, prin contract, să-şi desfăşoare activitatea profesională în domeniul
în care s-au pregătit, pentru o perioadă de minimum 5 ani, în mediul rural sau în zone
defavorizate. Instituţii responsabile: MECTS;
 sporirea accesului la educaţia terţiară, în condiţiile asigurării egalităţii de şanse,
prin operaţionalizarea Agenţiei de Credite pentru Studenţi şi creşterea cu 20% până în
2013 a cifrelor de şcolarizare pentru şcolile post-liceale şi studiile universitare de licenţă.
Instituţie responsabilă: MECTS.
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Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională Orizont 2013, îşi stabileşte ca obiectiv naţional: dezvoltarea capitalului uman şi creşterea
competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi
asigurarea oportunităţii sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă
şi inclusivă a 1,65 milioane persoane. Astfel, dezvoltarea durabilă este o temă orizontală în
programele sectoriale 2007-2013 şi integrată în obiective specifice ale POSDRU. Conţinuturi
tematice sunt transversal integrate în sisteme educaţionale formale, non-formale şi informale pe
3 dimensiuni: socio-culturală, ambientală şi economic
Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, Educaţia şi formarea profesională Orizont 2020 îşi stabileşte ca 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.
Pentru acest orizont de timp se vor avea în vedere, sub rezerva elaborărilor şi
fundamentării ulterioare, următoarele direcţii strategice de acţiune:

Restructurarea ciclurilor de învăţământ pe baza profilului de formare specific, şi
redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile de referinţă agreate pentru
Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie asigurate transparenţa sistemului care
sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii, precum şi mobilitatea 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.
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Dezvoltarea unor programe de studiu diferenţiate conform specificului regiunilor şi
nevoilor elevilor/studenţilor, acoperirea unui spectru larg şi echilibrat de domenii ale 89
cunoaşterii pentru înţelegerea în profunzime a legăturilor corelative între aspectele
economice, sociale şi de mediu, însuşirea limbilor străine, valorizarea oportunităţilor
pentru învăţare inter- şi trans-disciplinară, dobândirea de abilităţi privind
planificarea/cercetarea atât la nivel individual cât şi în echipe, implicarea participativă în
serviciile pentru comunitate; spiritul de responsabilitate faţă de problemele globale
comune; respect faţă de valorile universale, multiculturalitate şi specificul identitar;
dezvoltarea curiozităţii creatoare şi (auto)interogarea continuă.
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.

Până în 2020, sistemele EFP ar trebui să fie mai atrăgătoare şi deschise tuturor, asigurând
un învăţământ de calitate şi pe deplin adaptat nevoilor de pe piaţa muncii. Acestea trebuie să fie
suficient de flexibile pentru a permite trecerea cu uşurinţă la un alt sistem de învăţământ
(învăţământ şcolar, învăţământ superior etc.). EFP de-a lungul vieţii trebuie să fie uşor accesibilă
şi mai axată pe carieră. Posibilităţile de a efectua o parte din educaţia sau formarea profesională
în străinătate trebuie sporite.
.
Obiective 2011-2020
Sunt definite mai multe obiective strategice care trebuie realizate până în 2020. Toate
sunt însoţite de obiective pe termen scurt (2011-2014), care trebuie urmărite la nivel naţional, şi
de precizări cu privire la sprijinul acordat de Uniunea Europeană (UE) în vederea atingerii lor. Sau stabilit şase obiective strategice, şi anume:
Transformarea EFP iniţiale într-o opţiune de învăţare atractivă. Pe termen scurt,
autorităţile naţionale sunt invitate să promoveze atractivitatea EFP, dar şi să sprijine
activităţile care să permită elevilor să ia cunoştinţă de diferitele filiere profesionale şi
posibilităţi de carieră oferite.
Încurajarea excelenţei, a calităţii şi a relevanţei EFP pentru piaţa muncii. Între 2011
şi
2014, punerea în aplicare a cadrelor naţionale de asigurare a calităţii va trebui să
progreseze. Cooperarea între organismele EFP şi întreprinderi va trebui, de asemenea,
consolidată, în special prin intermediul stagiilor pentru profesori în întreprinderi.
Organismele EFP trebuie să primească feedback privind capacitatea de ocupare a forţei
de muncă a absolvenţilor.
Facilitarea unui acces flexibil la formare şi calificări. La nivel naţional şi pe termen
scurt, va fi necesară o reexaminare a utilizării stimulentelor de participare la EFP şi a
drepturilor şi obligaţiilor părţilor implicate. De asemenea, autorităţile naţionale trebuie să
ia măsurile adecvate pentru a încuraja participarea la EFP continuă. Este necesară
stabilirea referinţelor între nivelurile din cadrul european al calificărilor şi cele din
cadrele naţionale până în 2012.
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Promovarea mobilităţii internaţionale în EFP. În acest scop, statele membre ar trebui
să încurajeze în special studenţii şi profesioniştii să participe la programe de mobilitate,
precum şi autorităţile locale şi regionale şi furnizorii de EFP să elaboreze strategii de
internaţionalizare. Învăţarea limbilor străine ar trebui integrată în programe.
Promovarea inovaţiei, a creativităţii şi a spiritului antreprenorial, precum şi
utilizarea noilor tehnologii. La nivel naţional, ar trebui încurajate parteneriatele între
furnizorii de EFP, instituţiile de învăţământ superior, centrele de design, de artă, de
cercetare şi de inovaţie. Furnizorii de EFP trebuie să fie dotaţi cu echipamentele necesare
în materie de noi tehnologii. Facilitarea stagiilor practice ar trebui, de asemenea, să
încurajeze promovarea spiritului antreprenorial.
Asigurarea accesibilităţii EFP pentru toţi, în special prin îmbunătăţirea contribuţiei la
combaterea abandonului şcolar. Ar trebui încurajată participarea persoanelor slab
calificate şi a altor grupuri „de risc” prin servicii de susţinere şi orientare adecvate, prin
utilizarea noilor tehnologii şi a sistemelor de monitorizare existente.
Aceste obiective actualizate vor contribui la realizarea priorităţilor şi a iniţiativelor
strategiei Europa 2020. EFP este, de altfel, un factor determinant în realizarea a două
dintre obiectivele strategiei: creşterea la 40 % a procentului de persoane cu vârste
cuprinse între 30 şi 34 de ani absolvente de învăţământ superior şi reducerea procentului
de abandon şcolar la mai puţin de 10 % până în 2020.
Pentru Educaţia şi formarea profesională - Orizont 2030, obiectivul naţional naţional
este: situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor
superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor
educaţionale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu
disabilităţi.
Dintre direcţiile strategice/priorităţile acesteia precizăm:
Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor
educaţionale,
Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul
principal (formele şi metodele de predare rămân diverse şi flexibile; abordările
pedagogice se vor concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a
capacităţii de a aplica aceste deprinderi într-un spectru larg de domenii; metodologia de
evaluare, certificare şi atestare a calităţii actului educaţional precum a relevanţei
acestuia pe piaţa muncii se va alinia la procedurile de benchmarking adoptate în UE şi
la cele mai bune practici existente pe plan
Extinderea în continuare a cooperării internaţionale.

9. PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE REGIONALE ŞI LOCALE
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “CONSTANTIN BRANCUŞI” Craiova este situat în
Regiunea SV Oltenia.
Aceasta institutie şcolară are sediul în municipiul Craiova, zonă cu potenţial de dezvoltare
economică având drept caracteristici principale:
- creşterea numărului de persoane angajate în microîntreprinderi şi IMM-uri;
- rată scăzută a şomajului
- retehnologizarea întreprinderilor;
- alinierea la standardele europene privind calitatea procesului instructiv-educativ.
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PRIORITĂŢI ŞI OBIECTIVE ALE REGIUNII SUD-VEST
Regiunea Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud-vest a României şi cuprinde cinci
judeţe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea. Judeţul Dolj este situat în sud-vestul României şi se
întinde pe 4900 kmp. Dunărea, unul dintre cele mai mari fluvii din Europa, curge pe o distanţă de
192 km, de-a lungul graniţei sudice a judeţului. Reşedinţa de judeţ este Craiova, localitate în care
funcţionează şi unitatea noastră de învăţământ, Colegiul Tehnic de Arte si Meserii ” Constantin
Brancusi”. Domeniile principale de activitate în municipiul Craiova sunt: construcţii civile,
construcţii industriale, productie automobile, masin agricole, locomotive, chimie industrială, şi
servicii. În perspectiva anului 2010 se menţin aceste domenii, şi se va pune accent pe turism.
Lista priorităţilor şi obiectivelor regionale:
Obiectivul general
Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii
economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere
Obiective specifice:
1. Adaptarea ofertei educaţionale, în concordanţă cu cerinţele angajatorilor şi ale pieţei muncii
2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere
3. Creşterea accesului egal la educaţie în mediul urban şi rural, pentru tinerii din judeţul Dolj şi
reducerea abandonului şcolar
4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET
5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării
prin învăţământ tehnic şi profesional
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Partea a II-a. ANALIZA NEVOILOR
1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN
Din punct de vedere economic, Doljul se numără printre marile judeţe ale ţării constituind
un punct de atracţie pentru investitori.
Profilul economic judeţean – anexa 1
Obiectivele de dezvoltare economico-socială
Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor judeţului Dolj ;
Asigurarea unui grad sporit de competitivitate al tuturor sectoarelor de activitate
Sprijinirea dezvoltării economice prin promovarea parteneriatului public-privat şi crearea
de oportunităţi si facilităţi atractive pentru potenţialii investitori autohtoni sau străini
Promovarea unei agriculturi performante si revigorarea spaţiului rural, ca alternativa
socio-economica a mediului urban
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor publice oferite cetăţenilor
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii fizice şi a celorlalte utilităţi publice
Protecţia mediului înconjurător, dezvoltarea şi reabilitarea infrastructurii de mediu
Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
Valorificarea potenţialului turistic local;












Ameninţări:
Poziţionarea într-o zonă de câmpie, în care agricultura ar putea rămâne singura ramură
economică aducătoare de venit, ducând astfel la re-ruralizare şi implicit la sărăcie si la o
slabă productivitate a muncii;
Lipsa de facilităţi oferite investitorilor străini poate reduce volumul investiţiilor;
Dezvoltarea limitată a sectorului industrial;
Priorităţile privind mediul înconjurător pot intra în conflict cu interesele sectoarelor
industriale principale (sectorul chimic, termo-electric, etc.);
Persoane gata să emigreze către Bucureşti şi în afara ţării ;
Migrarea populaţiei tinere către zonele urbane;
Creşterea decalajului educaţional între mediul urban şi cel rural;
Lărgirea U.E. va duce la creşterea competiţiei pentru produsele agricole, putând
defavoriza unele sectoare tradiţionale ;
Industrie încă bazată pe întreprinderi mari;
Instabilitate legislativă în domeniul I.M.M.-urilor
Evoluţia cursului de schimb leu-euro.

Recomandări pentru IPT:
- Menţinerea calificărilor din domeniile industriei prelucrătoare care atrag cu precădere
investiţiile străine (calificări specific producţiei auto, mecanică- cu precădere prelucrări la cald si
la rece)
- Şcolarizarea pentru domeniile de calificare din protecţia mediului, electronică,
automatizări, informatică, industrie alimentară în scopul adaptării competenţelor la
tendinţele de tehnologizare avansată din aceste domenii
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- Creşterea şcolarizării pentru calificările de nivel 2 şi 3 în scopul ridicării nivelului de
competenţe al lucrătorilor din construcţii în utilizarea materialelor şi tehnologiilor
neconvenţionale precum şi a echipamentelor performante
- Dezvoltarea unor calificări de nivel superior în domeniul construcţiilor, lucrări publice şi
instalaţii şi a materialelor de construcţii, în scopul creşterii productivităţii muncii şi folosirii unor
tehnologii şi materiale noi
- Dezvoltarea parteneriatului şcoală – agenţi economici
- Consolidarea parteneriatului social prin antrenarea în procesul decizional şi de planificare
strategică a ÎPT a reprezentanţilor instituţiilor şi organizaţiilor relevante.
Analiza complexă a comunităţii :
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “ Constantin Brâncuşi ” prezintă oferta sa educaţională
nu numai comunităţii locale (Municipiul Craiova), dar şi judeţului Dolj sau judeţelor limitrofe.
Şcoala este situată în imediata apropiere a centrului Municipiului Craiova, dar şi în
apropierea unor instituţii de cultură de mare importanţă pentru Craiova: Muzeul de Artă,
Filarmonica « Oltenia », Teatrul Naţional, Universitatea din Craiova.
Dezvoltarea Municipiului Craiova a dus în ultimii ani la o creştere a populaţiei. Totuşi,
această creştere nu se regăseşte în mod semnificativ şi în creşterea populaţiei şcolare.
Discrepanţele sociale dintre părinţi devin tot mai evidente. Ca soluţii se preconizează reactivarea
cantinei şi amenajarea căminului propriu. Există părinţi cu posibilităţi materiale dar şi părinţi care
nu lucrează. Relansarea vieţii economice şi sociale a oraşului din ultimul timp, dă speranţe în
îndreptarea acestei situaţii.
Relaţia dintre Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “ Constantin Brâncuşi ” şi comunitatea
locală poate fi apreciată ca una normală: astfel, şcoala noastră oferă comunităţii absolvenţi
pregătiţi în absolut toate specialităţile studiate care, se regăsesc ca studenţi în mai toate facultăţile
din ţară şi Craiova dar şi ca specialişti pe piaţa forţei de muncă. În acest fel şcoala noastră
deserveşte nevoile comunităţii contribuind la formarea de buni specialişti şi la perfecţionarea
continuă.
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” » este o instituţie de
învăţământ puternic implicată în viaţa comunităţii prin activitatea elevilor şi a profesorilor săi.
Între şcoală şi comunitate există o colaborare permanentă, plină de conţinut în plan educativ şi
lucrativ.
Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “ Constantin Brâncuşi ” răspunde nevoilor comunităţii
prin punerea la dispoziţia acesteia a tinerilor absolvenţi pregătiţi fapt simţit prin colaborările
realizate în diferite activităţi de factorii reprezentativi ai comunităţii cu unitatea noastră.
ANALIZA PEST(E):
Din oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei se desprind câteva obiective
majore:
- acces egal şi sporit la educaţie;
- calitatea ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;
- descentralizarea sistemului educativ ;
- transformarea educaţiei în resursă de bază a societăţii ;
- considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung ;
- compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii
ani ;
- dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Considerăm că toate aceste obiective, suplimentate cu politicile în domeniul educaţiei la
nivel local, favorizează atingerea ţintelor strategice, şi permit dezvoltarea proiectelor existente la
nivelul şcolii noastre. Numai un exemplu în acest sens : decizia de majorare a bugetului de
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venituri şi cheltuieli, permite derularea, cu mai mare uşurinţă decât în anii anteriori, a procesului
de învăţământ într-o unitate şcolară în care cheltuielile materiale sunt imense. În derularea
demersului nostru didactic am avut, în ultima perioadă, un sprijin important din partea Primarului
şi a Consiliului Local - aceasta în condiţiile în care, la nivel regional şi local « saltul » economic
mult dorit, se lasă încă aşteptat.
Mediul social local în care şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea este unul normal, unde
delicvenţa este limitată şi bine controlată de instituţiile abilitate în acest sens, iar şomajul şi
sărăcia, deşi nu la cote alarmante, sunt o permanentă preocupare pentru autorităţilor locale.
Din punct de vedere tehnologic, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin
Brâncuşi” nu face notă discordantă în peisajul celorlalte unităţi de învăţământ : există două reţele
telefonice (Romtelecom şi RDS), televiziune prin cablu, acces non-stop la Internet. Peste 50 %
dintre familiile elevilor noştri au, la domiciliul lor, calculatoare personale.
Din punct de vedere economic am beneficiat de sumele alocate de catre guvern si
consiliul local pentru dotarea si modernizarea bazei materiale a scolii.

2. ANALIZA MEDIULUI INTERN

Diagnoza mediului intern:
 Cultura organizationala este puternica, bine structurata, avand obiective clar conturate si
componenti bine pregatiti profesional, dornici de promovare a noului si de formare continua;
 Resursele curriculare sunt variate, relativ accesibile majoritatii componentilor culturii
organizationale, reprezentand în acelasi timp, atat un ,,îndrumar" pentru desfasurarea activitatii
la catedra si evaluare, cat si o sursa continua de inspiratie, în vederea îmbogatirii a cestui
domeniu;
 Oferta educationala actuala, chiar daca perfectibila, confera cadrul natural propice
desfasurarii unui învatamant modern, capabil de performante specifice nivelului de varsta al
elevilor, abilitatilor, competentelor si intereselor de formare ale acestora.
Obiectivele majore :
► acces egal şi sporit la educaţie
► calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere
► descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ
► transformarea educaţiei şi resursa de bază a modernizării României
► considerarea investiţiei în capital uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung
► reconstrucţia învăţământului în mediul rural
► combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală
► compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii
ani
► dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente
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RESURSA UMANĂ
Anul şcolar 2013-2014
Numar
cadre
didactice

Categoria
Număr cadre didactice cu doctorat
Număr cadre didactice cu gradul I
Număr cadre didactice cu gradul II
Număr cadre didactice cu definitivat
Număr cadre didactice fără definitivat
Total

3
46
12
11
1
73

Anul şcolar 2014-2015
Categoria
Număr cadre didactice cu doctorat
Număr cadre didactice cu gradul I
Număr cadre didactice cu gradul II
Număr cadre didactice cu definitivat
Total

Numar cadre
didactice
6
43
9
10
68

Procent
8.82%
63.24%
13.24%
14.71%
100%
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Evoluţia numărului de cadre didactice în anii şcolari 2012-2013, 2013-2014 şi 20142015,
Anul şcolar
2012-2014
2013-2014
2014-2015

debutant
0
1
0

definitiv
9
11
10

grad II
15
12
9

grad I
40
46
43

doctorat
3
3
6

TOTAL
69
73
68

Pe arii curriculare, situatia statistica este urmatoarea:
Aria
curriculara/
grad didactic
Definitiv

Limba si
comunicare
3

Grad II

6

Grad I

3

Doctorat
Total
general

Matematica
si stiinte

12

Om si
societare

Ed
fizica si
sport

Tehnologii
–
informatica

2

Tehnologii
-discipline
tehnice

Tehnologii
–discipline
economice

1

4

1
7

7

1

1

8

10

2

2

2

3

2
12

10

1

3

14

19

În ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic pe nivel de pregătire, menţionăm că
alcătuirea catedrei unui cadru didactic a cuprins ore atât de la nivel liceal cât şi la nivel postliceal
si seral având la bază atât principiul continuităţii, cât şi o echilibrare a repartizării bugetului de
ore de la diferitele niveluri pentru întreg personalul didactic (statul de funcţii aprobat de ISJ
pentru anul şcolar 2014 – 2015), fiind cunoscută din timp de către fiecare cadru didactic al
încadrării.
Echipa managerială a unităţii şcolare a acordat o atenţie deosebită integrării în viaţa
şcolii a tuturor profesorilor debutanţi şi nou veniţi, asigurându-i în permanenţă de sprijin moral şi
profesional prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, prin îndrumarea acordată la
întocmirea planificărilor anuale şi semestriale, prin întocmirea documentelor de proiectare
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didactică, prin completarea corectă a documentelor de evidenţă şcolară şi altele prin acţiuni inter
si intradisciplinare, consiliere permanenta, fiind cooptaţi in comisiile de examen.
Analizând încadrarea cu personal didactic am constatat ca nu există fluctuaţii de cadre
didactice între semestre în anul şcolar 2014-2015.
În ceea ce priveşte încadrarea cu personal didactic pe nivel de pregătire, menţionăm că
alcătuirea catedrei unui cadru didactic a cuprins ore atât de la nivel liceal cât şi la şcoala
postliceala, având la bază atât principiul continuităţii, cât şi o echilibrare a repartizării bugetului
de ore de la diferitele niveluri pentru întreg personalul didactic (statul de funcţii aprobat de ISJ
pentru anul şcolar 2014 – 2015), fiind cunoscută din timp de către fiecare cadru didactic al şcolii.
Echipa managerială a unităţii şcolare a acordat o atenţie deosebită integrării în viaţa
şcolii tuturor profesorilor debutanţi şi nou veniţi, asigurându-i în permanenţă de sprijin moral şi
profesional prin discuţii personale în urma asistenţelor la ore, prin îndrumarea acordată la
întocmirea planificărilor anuale şi semestriale, prin întocmirea documentelor de proiectare
didactică, prin completarea corectă a documentelor de evidenţă şcolară şi altele prin acţiuni inter
transdisciplinare, consiliere permanenta, fiind cooptaţi in comisiile de examen.
BAZA MATERIALĂ
Baza materială a unităţii se compune din bunuri mobile şi imobile. Bunurile mobile
(obiecte de inventar şi mijloace fixe) în mare majoritate au o vechime de peste 20 ani şi se află în
bună stare de funcţionare, acordându-se o atenţie deosebită pentru păstrarea lor. În ultimii ani se
adaugă obiecte de inventar ca: mese şcolare, scaune, table, aparatură electronică şi de birou,
cumpărate din fondurile alocate de I.S.J. şi Primăria oraşului Craiova.
Bunurile imobile se compun din 15 clădiri distinct inventariate cu o suprafaţă
desfăşurată de 7.197 mp, construite din cărămida, ciment, lemn, prefabricate şi acoperită cu tablă
circa 80%, restul cu plăci de azbociment şi ţiglă. Primele corpuri de clădiri au fost construite in
anii 1871, 1925, 1934 si 1971, suferind de-a lungul vremii reparaţii de întreţinere. Starea lor este
bună şi foarte bună, anual se fac lucrări de întreţinere şi reparaţii, aducându-se îmbunătăţiri şi
modernizări.
Toate clădirile şi instalaţiile sunt funcţionale şi corespund normelor “igienico-sanitare”
şi de “protecţia muncii”, fiind avizate anual în acest sens.
Pentru punctul de lucru din zona Făcăi, s-a aprobat în şedinţa Consiliului Local din luna
februarie 2007 amenajarea unei tabere şcolare pentru activităţile instructiv-educative si recreative
ale elevilor de la profilurile SERVICII si TEHNIC, dar până la această dată nu sunt alocate
fonduri pentru declanşarea acestei activităţi, deşi ar constitui o prioritate în special pentru elevii
de la profilul servicii.
Spaţii pentru învăţământ
Activitatea de instruire – educare se desfăşoară într-un spaţiu format din:
 muzeul şcolii;
 24 cabinete, 4 laboratoare, 4 săli de clasă;
 2 ateliere design vestimentar;
 6 ateliere de instruire practică;
 1 sală de sport + teren betonat pentru atletism şi jocuri sportive;
 1 simulator învăţare conducere auto;
 1 poligon de conducere auto;
 1 seră de flori, amenajată din resurse proprii;
 1 sala de festivităţi cu 250 locuri;
 cabinet medical propriu cu un medic şi o asistentă.
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Spaţiile destinate procesului instructiv educativ sunt mobilate corespunzător, dotate cu
aparatură audio-modernă şi este asigurată funcţionalitatea acestora în proporţie de 100%.
Dotările se modernizează anual mai ales din resurse autofinanţate şi cu resurse proprii.
În ceea ce priveşte muzeul din incinta unităţii noastre şcolare, acesta, nu a fost total
accesibil, prin faptul ca necesită o anumita renovare şi recondiţionare a spaţiilor acestuia, pentru a
reintra în circuitul cultural local, echipa managerială făcând în acest sens numeroase demersuri la
autorităţile locale pentru sprijinirea financiară şi logistică a operaţiunilor legate de acestea şi
propunându-şi găsirea de mijloace proprii pentru investiţia necesară.
S-a amenajat şi s-au asigurat condiţii de conservare cu fondurile proprii ale şcolii, sera din
incinta unităţii care să asigure pregătirea practică de specialitate pentru cursurile de formare
profesională, calificarea horticultor. S-a instalat sistem de supraveghere video cu 18 camere in
incinta şcolii pentru diminuarea actelor de indisciplină şi 5 camere de supraveghere la Făcăi.
Biblioteca
Biblioteca are un fond de carte în valoare de 40302,79 lei şi un număr de 20139 volume,
la care se adauga un soft educaţional, (programul AEL şi programul SEI 5) în suma de peste
50 000 lei.
Au fost procurate manuale şcolare necesare elevilor de la clasele a IX-a si a X-a liceu. La
finele anului şcolar 2013-2014 aceste manuale au fost recuperate de la elevii din clasele terminale
în procent de 90% cu grad de deteriorare nesemnificativ, fiind repartizate ulterior elevilor din
anul şcolar curent.
La manualele existente s-au adaugat manualele primite de la Depozitul de carte al ISJ
Dolj (30 de titluri), in procent de 10-15% per titlu. Cadrele didactice utilizează manuale şcolare
editate de: Editura Didactică şi Pedagogică, Economica Preuniversitaria, Humanitas, Polirom,
Grup Art, Sigma, Niculescu, CD-Press,Corint, ALL, Fair Partners si LVS Crepuscul.,Corvin.
 Clasa a IX-a şi a X-a liceu:
 Editura Corint – 540 manuale (geografie, istorie, limba franceza, limba şi literatură
română);
 Editura Corvin – 150 manuale (Logică şi argumentare);
 Editura didactică şi pedagogică - 862 manuale (biologie, elemente de tehnologie generală,
limba şi literatura română, matematică TC şi CD, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor,
limba franceză, limba engleză);
 Editura BICALL – 150 manuale (chimie);
 Editura Economica Preuniversitaria – 360 manuale (desen tehnic, contabilitate, educaţie
plastică, studiul calităţii produselor şi serviciilor);
 Editura ARAMIS PRINT – 210 manuale (educaţie muzicală, desen tehnic);
 Editura SIGMA – 150 manuale (fizică);
 Editura Corint – 112 manuale (chimie);
 Editura didactică şi pedagogică - 112 manuale (T.I.C.);
 Editura Economică Preuniversitaria – 112 manuale (limba şi literatura română);
 Editura ARAMIS PRINT – 112 manuale (cultură civică);
 Editura RADICAL – 205 manuale (fizică);
 Editura PETRION – 112 (matematică);
 Editura LVS CREPUSCUL – 112 manuale (mecanică teoretică).
 Editura didactică şi pedagogică - 180 manuale (geografie, istorie);
 Editura ARAMIS PRINT – 112 manuale (cultură civică);
 Editura SIGMA – 190 manuale (chimie, studiul calităţii, mecanică aplicată, măsurări
tehnice);
 Editura ROSETTI – 180 manuale (limba şi literatura română, religie);
 Editura GRUP ART – 90 manuale (matematică);
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 Editura OSCAR PRINT – manuale pentru alimentaţie publică şi comerţ – 56 buc.
Ateliere şcolare / unităţi de microproducţie
 6 ateliere de instruire practică de specialitate (tehnice+servicii);
 2 ateliere design vestimentar;
 1 simulator învăţare conducere auto;
 1 poligon de conducere auto.
Cantina
Cantina este dotată cu sală de mese având o suprafaţă de 338 mp, utilaje, mobilier
adecvat, instalaţii de apă, energie termică şi electrică. Spaţiile situate în zona cantinei au fost
închiriate societăţii SC BIADELICE SRL. prin contract de închiriere respectându-se legislaţia în
vigoare, aceasta constituind o sursă de venituri extrabugetare ce a permis rezolvarea unor
probleme curente apărute în viaţa şcolii şi o posibilitate pentru desfăşurarea stagiilor de practică
în perspectivă la clasele din domeniul Turism şi alimentaţie publică.
Baza sportivă are două locaţii:
 O sală de sport cu o suprafaţă utilă de 200 mp dotată corespunzător cu echipamente şi
materiale sportive;
 Teren de sport betonat pentru atletism şi jocuri sportive cu o suprafaţă de 1104 mp.
Spaţiul existent satisface cerinţele impuse de programa şcolară pentru disciplina
Educaţie fizică.
Se asigură o încărcare normală a orelor de program, fără suprapunere de activitate.
Acesta dotare a permis obţinerea de rezultate foarte bune în întrecerile sportive şi tematice atât pe
plan local, cât şi interjudeţean la volei, handbal şi fotbal.
Aceste locaţii necesită îmbunătăţiri privind asigurarea condiţiilor propice de desfăşurare
a orelor de educaţie fizică dar şi lucrări de reparaţii, în special pentru asigurarea unui mai bun
iluminat natural şi unei ventilaţii corespunzătoare şi a unor spaţii anexe.
Ferma didactică
Ferma didactică se află în punctul Făcăi şi este formată din 5 clădiri distincte din care
hală, ateliere şi garaje pentru maşini auto de conducere, poligon de conducere cu două rampe
metalice, şopron pentru remorci, şi două ha teren arabil închis cu gard din plase metalice. Paza de
zi şi de noapte este asigurată de un post de pază în trei schimburi, având probleme de siguranţă
infracţională din partea locuitorilor rromi din acea zonă.
Ferma a intrat în anul şcolar trecut într-un program de amenajare şi restabilire de
activităţi specifice ofertei educaţionale proprii şi de exploatare cu plante furajere în vederea
obţinerii de venituri suplimentare. Şi aici a fost instalat un sistem de supraveghere video cu trei
camere.
Alte spaţii
Respectându-se baza legală s-au închiriat şi alte spaţii în curtea şcolii unor firme de
alimentaţie publică care asigură elevilor alimente, eliminându-se posibilitatea părăsirii de către
aceştia a spaţiului de învăţământ pe timpul pauzelor, asigurându-se un grad sporit de securitate.
Unitatea mai dispune de birouri dotate cu mobilier adecvat, în stare bună de funcţionare,
grupuri sanitare faianţate şi cu gresie, instalaţii de apă rece şi electrică, magazii, atelier de
tâmplărie, atelier electric cu staţii de transformare, sală de festivităţi de 420 mp cu 186 scaune,
parchetată şi dotată cu toate instalaţiile electrice şi de sonorizare, cabinet medical, seră de flori în
suprafaţă de 240 mp confecţionată din metal şi sticlă, dotată cu încălzire centrală şi sobe din
cărămidă cu gaze naturale.
Muzeul şcolii este în suprafaţă de 445 mp dotată cu lucrări de sculptură şi pictură
executate de foştii elevi ai şcolii, mobilier adecvat, parchet, mochetă, prevăzut cu sistem de
alarmă electronică, ce urmează să fie inclus cu priorităţile de reamenajare şi conservare. S-a
realizat un proces de modernizare a cabinei portarului care include şi casieria.
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Cabina porţii include şi casieria unităţii care este dotată cu sobe de teracotă cu gaze
naturale, parchet pe jos, telefon, casa de bani cu cifru şi sistem de alarmă propriu, respectând
legile în vigoare.
Unitatea şcolară este racordată la sistemul de încălzire de la centrala de cartier, pe gaze,
la instalaţia de apă permanentă a oraşului şi la instalaţia de canalizare.
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STATISTICA ELEVI
Distribuţia efectivelor de elevi, profil / domeniu, specializare / calificare:
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2013 -2014
Nr. NIVE
crt.
L

1.

3.

4

Liceal

PL

SPP

a-IX-a
a-X-a
Tehnician în turism
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a-X-a
Tehnician în activitati de poştă
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
Servicii
a-X-a
Tehnician in activitati de comerţ
a-XI-a
a-XIIa-XIV-a s
P.R.
Tehnician în achiziţii şi contractări
a-XII-a
Tehnician în gastronomie
a-XI-a
TehnoloTehnician banqueting
a-XI-a
gica
a X-a
Tehnician în hotelarie
a-XI-a
Tehnician in automatizari
a-XII-a
Tehnician transporturi
a IX-a seral
a IX-a s
Tehncian electrotehnist
P.R.
a XIII-a s
Tehncian ptr. întreţ şi rep.
P.R.
Tehnic
Tehnician electromecanic
a-X-a
Tehnician in mecatronica
a-IX-a
a-IX-a
a -X-a
Tehnician designer vestimentar
a-XI-a
a-XII-a
Protectia mediului si Tehnician ecolog si protectia calitatii a-IX-a
resurse naturale
mediului
a X-a
Tehnician controlul calitatii produselor An I
Agricol si alimentar
alimentare
An II
An I
Tehnician aparate electromedicale
Mecatronica si
An II
informatica
An I
TehnoloTehnician aparate biomedicale
gica
An II
Tehnician proiectant urbanism si
An II
Constructii, instalaţii,
amenajarea teritoriului
arhitectura si
An I
sistematizare
Topograf în construcţii

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1

NUMĂR
ELEVI
29
45
54
45
29
19
27
27
30
19

1

19

1
1
1
1
1
1
1

16
30
23
21
26
21
26

1

23

1

24

1
1
1

18
29
28

1
1
1
1
1
1
1

26
24
29
21
30
29
30

1

30

1
1

30
28

1

23

1

30

Economic
Tehnologi
Mecanic
ca

FILIER
Ă

PROFIL /
DOMENIU

SPECIALIZARE / CALIFICARE
PROFESIONALĂ

NUMĂR CLASE

Agent fiscal

An !

1

30

Mexanic auto

An I

1

32

40

1015

TOTAL
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Distribuţia efectivelor de elevi, profil / domeniu, specializare / calificare:
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2014 -2015
Nr. NIVE
crt.
L

FILIER
Ă

PROFIL /
DOMENIU

SPECIALIZARE / CALIFICARE
PROFESIONALĂ
Tehnician în turism

Tehnician în activitati de poştă
Servicii

Tehnician in activitati de comerţ
Tehnician în achiziţii şi contractări
Tehnician în gastronomie
Tehnician banqueting
Tehnician în hotelarie
Tehnician in automatizari
Tehnician transporturi
Tehncian mecanic ptr. întreţ şi rep.

1.

Liceal

Tehnologica

Tehnician electromecanic

Tehnic

Tehnician in mecatronica
Tehnician designer vestimentar
Protectia mediului si Tehnician ecolog si protectia calitatii
resurse naturale
mediului
Turism şi alimentaţie
Industrie alimentară
Mecatronica si
informatica

4

SPP

5

Sc.
Prof.

Tehnologica
Tehnologica

1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

NUMĂR
ELEVI
28
25
38
45
23
17
26
28
25
32
26
23
19
23
24
38

1

24

1
1
1
1
1
1
1
1
1

18
23
24
29
24
24
29
23
18

1

35

1

32

1
1

33
35

1

35

An I

1

34

An II
An I
An II

1
1
1

32
35
32

NUMĂR CLASE
a-IX-a
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a-X-a
a-IX-a seral
a-XII-a
a-XII-a
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a X-a seral
a XIV-a s
P.R.
a-XI-a
a-IX-a
a -X-a
a-IX-a
a -X-a
a-XII-a
a-IX-a
a X-a
a XI-a

Organizator conferinţe, congrese,
An I
târguri şi expoziţii
Tehnician controlul calitatii produselor
An II
alimentare
Tehnician în echipamente biomedicale An II
An I
Tehnician aparate electromedicale
An II

Constructii, instalaţii,
arhitectura si
sistematizare

Tehnician proiectant urbanism si
amenajarea teritoriului
Topograf în construcţii

Economic

Agent fiscal

Mecanic

Mexanic auto

An I

1

28

Mecanic

Mexanic auto

An I

1

28

39

1034

TOTAL
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Distribuţia efectivelor de elevi, profil / domeniu, specializare / calificare:
NIVEL – FILIERA/ DOMENIU-SPECIALIZARE/ CALIFICARE 2015 -2016
Nr.
crt.

NIVEL

FILIERĂ

PROFIL / DOMENIU

SPECIALIZARE / CALIFICARE PROFESIONALĂ

a-IX-a
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a-X-a
a-XI-a
a-XIIa-IX-a
aIX-a
a-XII-a

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

28
30
25
39
28
22
11
27
23
28
28
19

a-X-a

1

19

a-IX-a
a-XII-a
a-X-a

1
1
1

29
15
19

a-XI-a
a-IX-a
a -X-a
a-XI-a
a-X-a
a-XI-a
a-XII-a
a-IX-a
a -X-a
a-XI-a

1
1
1
1
1
1
1
1
1

25
27
24
24
23
17
38
38
37

An I

1

32

An I
An II
An I
An II

1
1
1
1

35
32
35
29

Tehnician aparate electromedicale

An II

1

29

Topograf in constructii

An I

1

35

Tehnician proiectant urbanism si
amenajarea teritoriului

An II

1

25

Bucatari

a-IX-a

1

28

Mecanic auto

a-IX-a

1

28

Mecanic auto

An I

1

28

38

1007

Tehnician în turism

Tehnician în activitati de poştă
Servicii
Tehnician in activitati de comerţ

Tehnician banqueting
Tehnician în hotelarie
1.

Liceal

Tehnologica

Tehnician in automatizari
Tehnician electromecanic
Tehnic

Tehnician in mecatronica
Tehnician designer vestimentar

Protectia mediului si
resurse naturale

Tehnician in achiziţii şi contractări

SERAL – Tehnic

Tehnician in transporturii
Tehnician controlul calitatii produselor
alimentare

Turism
Economic
3.

4.
4

PL

Tehnologica

Mecatronica si
informatica
Constructii, instalaţii,
arhitectura si
sistematizare
Constructii, instalaţii,
arhitectura si
sistematizare

Scoala
Tehnologic Servicii
profesio
a
Mecanic
nala
SPP

Tehnician ecolog si protectia calitatii
mediului

SERAL – Servicii

Agricol si alimentar

Tehnologic
Mecanic
a

NUMĂR
ELEVI

NUMĂR CLASE

Organizator expozitii
Agent fiscal

TOTAL
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În prezent, Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii “Constantin Brâncuşi” din Craiova
promovează un învăţământ modern, flexibil şi de calitate, având ca scop să ofere locuitorilor din
zona Doljului şi a regiunii Sud – Vest Oltenia oportunităţi de educaţie şi instruire în concordanţă
cu noua realitate economică a judeţului şi a regiunii. Dotările se modernizează anual mai ales din
resurse autofinanţate şi cu resurse proprii. Urmare a cerinţelor impuse de Standardele de Pregătire
Profesională (S.P.P.) pentru A. c. au fost amenajate cabinete tehnice de specialitate care să
cuprindă întreaga gama de lucrări prevăzute de aceste standarde in vederea pregătirii cat mai
bune a elevilor în specialitate. Şcoala este autorizată pentru şcolarizarea în vederea obţinerii
permisului de conducere categoriile B, nefiind înlocuit parcul auto cu autovehicule care să
corespundă noilor reglementări, ARR filiala Dolj nu ne-a mai autorizat şi pentru categoriile C,
CE.

Rezultate la învăţătură
An şcolar 2013 – 2014
Rata de promovabilitate în anul şcolar 2013-2014
SEMESTRUL I


liceu = 76,72 %
o clasa a IX-a
- 75,17 %
o clasa a X-a
- 63,64 %
o clasa a XI-a
- 70,93 %
o clasa a XII-a - 86,49 %
o clasa a XIII-a S P.R., a XIV-a S P.R.
o clasa a IX-a S - 100%

– 91,84 %

SEMESTRUL II- în iulie 2014




liceu = 80 %
o clasa a IX-a
- 81 %
o clasa a X-a
- 67 %
o clasa a XI-a
- 79 %
o clasa a XII-a - 86,49%
o clasa a XIII-a S P.R., a XIV-a S P.R.
o clasa a IX-a S - 87%
Şc. postliceală an I+II

– 100 %

= 100 %
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An şcolar 2014 – 2015
Rata de promovabilitate în anul şcolar 2014-2015
SEMESTRUL I




liceu = 82,16 %
o clasa a IX-a
- 87,23 %
o clasa a X-a
- 82,56 %
o clasa a XI-a
- 60,18 %
o clasa a XII-a - 61,22 %
o clasa a XIV-a S P.R. – 87,50 %
o clasa a IX-a S - 75,00%
o clasa a X-a S - 66,00%
şcoală profesională = 75,00 %
o clasa a IX-a
- 75,00 %
SEMESTRUL II- în iulie 2015





liceu = 85,83 %
o clasa a IX-a
- 90,15 %
o clasa a X-a
- 88,23 %
o clasa a XI-a
- 70,34 %
o clasa a XII-a - 72,67 %
o clasa a XIV-a S P.R. – 95,45 %
o clasa a IX-a S - 84,00%
o clasa a X-a S - 100%
şcoală profesională = 78,57 %
o clasa a IX-a
- 78,57 %
Şc. postliceală an I+II

= 100 %

Planul managerial propus este fundamentat pe urmatoarele principii:
1. Principiul "pluralitatii vocilor", al fundamentarii deciziilor pe dialog si consultare;
2. Principiul centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia;
3. Principiul calitatii - în baza caruia activitatile de învatamant se raporteaza la standarde de
referinta si la bune practici nationale;
4. Principiul transparentei - concretizat în asigurarea vizibilitatii totale a deciziei si a
rezultatelor, prin comunicarea periodica si adecvata a acestora;
5. Principiul relevantei - în baza caruia educatia raspunde nevoilor de dezvoltare personala si
sociale conomice;
6. Principiul eficientei - în baza caruia se urmareste obtinerea de rezultate educationale
maxime, prin gestionarea resurselor existente;
Strategia şcolii
Auto-evaluarea realizată cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii:
 Calificări şi curriculum
 Predarea şi învăţarea
 Materiale şi resurse didactice
 Rezultatele elevilor
 Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor
 Resursele fizice şi umane
 Parteneriate şi colaborare
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Predarea şi învăţarea
 Majoritatea cadrelor didactice folosesc metode moderne de predare
 Majoritatea cadrelor didactice participă la stagii de formare continuă
 Materialul didactic existent se utilizează în mod curent la ore
 În general elevii sunt implicaţi activ în procesul de predare – învăţare
 Nu întotdeauna se ţine cont de nevoile speciale ale elevilor privind posibilităţile
lor materiale pentru frecventarea cursurilor
 Unii elevi nu învaţă suficient, obţinând rezultate sub posibilităţile lor intelectuale.
 Sistemul AEL nu se utilizează în suficientă măsură
Evaluarea
 Traiectoria de formare a elevului presupune organizarea,monitorizarea,derularea si
evoluarea unui proces de dezvoltare la nivel cognitiv, afectiv, motor, relational.
 La nivelul scolii, rezultatele testelor sumative sunt analizate şi interpretate, există
grafice şi histograme comparative între testul iniţial şi testul de progres.
 Criteriile de evaluare sunt stabilite de comun acord la nivelul cadrelor pe cicluri si
nivele, si urmarite de toti profesorii. Ele urmaresc gradul de obtinere al
obiectivelor, gradul de implicare al elevilor. Rezultatele evaluarii sunt utilizate in
reglarea de proces pentru:
 Motivarea elevilor pentru ca sa invete mai bine
 Combinarea metodelor si tehnicilor
Activitatea de instruire practică
 Elevii îşi desfăşoară activitatea de instruire practică atât în cabinetele şi
laboratoarele tehnologice din şcoală, cât şi la agenţi economici de profil.
 S-au încheiat protocoale de colaborare cu agenţii economici unde elevii îşi
desfăşoară activitatea de instruire practică.
Materiale şi resurse didactice
În ceea ce priveşte materialele didactice şi dotarea şcolii s-au constatat următoarele:
 Spaţiile destinate procesului instructiv educativ sunt mobilate corespunzător,
dotate cu aparatură audio-modernă şi este asigurată funcţionalitatea acestora în proporţie de
100%
 Dotările se modernizează anual mai ales din resurse autofinanţate şi cu resurse
proprii
 Materialul didactic este reactualizat în funcţie de calificări şi noul curriculum
 Şcoala dispune de trei reţele de calculatoare
Calitatea curriculum-ului
 Cadrele didactice au realizat portofoliul personal care este structurat
corespunzător.
 Există documentele de proiectare a activităţii la clasă, respectiv de proiectare a
evaluării care respectă structura indicată în ghidurile metodologice.
 Există cadre didactice calificate, multe au parcurs intreg ciclul de perfecţionare
prin grade didactice.
 Unele cadre didactice utilizează constant şi creativ în activităţile de învăţare
metode şi tehnici active, realizând o abordare diferenţiată a elevilor.
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Există interes pentru activităţile de formare continuă şi pentru participarea
cadrelor didactice la conferinţe/simpozioane/mese rotunde pe teme de didactica
disciplinei.
Unele cadre didactice au elaborat şi utilizează auxiliare curriculare specifice
adecvate nevoilor şi particularităţilor elevilor cu care lucrează.
Unele cadre didactice încurajează participarea elevilor la manifestări practicaplicative
Dosarele catedrelor cuprind fişe de responsabilităţi, plan managerial, grafic al
activităţilor curriculare şi extracurriculare, tematica întâlnirilor metodice,
programele şcolare în vigoare, materiale informative specifice diferitelor
discipline.
Secvenţializarea conţinuturilor noţionale în unitatea de învăţare respectă lista de
conţinuturi din programa şcolară.
Clasele dispun, în general de mobilier funcţional, care ar permite organizarea
elevilor în diferite modalităţi, în funcţie de necesităţile activităţilor didactice.
Rezultatele testelor sumative sunt analizate şi interpretate, există grafice şi
histograme comparative între testul iniţial şi testul de progres.

Rezultatele elevilor
În ultimii ani, şcoala a înregistrat creşteri considerabile privind procentul de
promovabilitate, o creştere a calităţii procesului instructiv educativ prin mărirea ponderii mediilor
generale peste 7, ceea ce a determinat creşterea numărului de burse şcolare, şi a unui număr mai
mare de premii la concursurile şi olimpiadele şcolare. În ceea ce priveşte examenul de
bacalaureat, procentul de promovabilitate s-a situat la nivelul liceelor tehnologice.
Consilierea şi orientarea vocaţională oferită elevilor
Elevii şcolii noastre provin din familii cu venituri modeste, familii cu un număr mare de
copii în întreţinere. Copiii vin de la şcoli din municipiul Craiova, dar şi de la şcoli din mediul
rural; ei se îndreaptă spre şcoala noastră din dorinţa de a învăţa o meserie care să le permită să-şi
câştige existenţa, având în vedere că părinţii lor nu-şi pot permite financiar să-i întreţină mult
timp la studii. În ultimii ani a devenit îngrijorător numărul de elevi din mediul rural care
abandonează frecventarea şcolii, motivul fiind tot cu aspect financiar- greutăţile familiilor lor
care nu pot suporta costurile mari ale navetei sau cele necesare întreţinerii la un internat cu
cantină. Trebuie să recunoaştem că nivelul de cunoştinţe cu care vin elevii în şcoală este slab,
interesul manifestat de aceştia pentru învăţatură este modest, dar majoritatea sunt harnici şi au
abilităţi practice, ceea ce le facilitează însuşirea deprinderilor de muncă specifice meseriei în care
se pregătesc.
În cadrul şcolii noastre sunt repartizaţi şi copii de la Centrele de plasament şi conform
cerinţelor actuale se dezvoltă un program de integrare a elevilor cu deficienţe, cu scopul de a-i
pregăti pe aceştia pentru o mai bună adaptare la viaţa obişnuită.
Absolvenţii de la învăţământul profesional doresc să-şi continue studiile la liceu seral; la
începutul anului şcolar ei manifestă un elan deosebit însă, din păcate, mulţi abandonează şcoala
pe parcurs. Cauza reală este sărăcia în care se zbat familiile acestor elevi şi necesitatea ca ei să-şi
câştige existenţa prin diverse munci ceea ce nu le mai permite să frecventeze cursurile serale.
Suntem conştienţi că fără dezvoltarea unui parteneriat social, şcoala singură şi prin
extrapolare sistemul educaţional nu poate deveni un furnizor eficient de educaţie şi de pregătire
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profesională, în acest sens am realizat inter şi intra relaţionarea cu instituţiile responsabile pentru
crearea, menţinerea şi dezvoltarea valorilor specifice societătii democratice şi economiei de piaţă.
Pe lângă dimensiunea economică a formării profesionale este importantă, de asemenea,
abordarea dimensiunii sociale a formării profesionale. Alegerea rutei profesionale fără consiliere
şcolară şi orientare, precum şi alegera carierei fără informare privind căutarea şi găsirea unui loc
de muncă, fără informaţii privind piaţa forţei de muncă, toate acestea pot conduce la excludere
socială, fenomen care trebuie evitat.
Consilierea şi orientarea profesională a elevilor beneficiază de următoarele resurse :
Cadre didactice cu o buna pregătire in domeniu
 Toţi diriginţii au urmat cursuri de formare în domeniul consilierii şi orientării
profesionale
 Derularea la nivelul şcolii a unor programe de consiliere şi orientare profesională :
o Cariera mea
o Întărirea coeziunii colectivului de elevi
o Informaţia şi cariera
Baza materială adecvată
 Exista un cabinet de consiliere şi orientare profesională
 Şcoala are un psiholog care colaborează cu diriginţii
Pentru a folosi mai eficient aceste resurse este necesar de :
 Realizare de materiale didactice diversificate (broşuri, teste, materiale
audiovizuale)
 Adaptarea activităţii didactice de consiliere şi orientare profesională la condiţiile
concrete existente în şcoală (meserii pregătite, caracteristici ale grupurilor de elevi, baza
materială).
Relaţiile cu părinţii
Şcoala comunică, în general, cu părinţii, iar deciziile şi măsurile luate de acestea sunt
comunicate la timp părinţilor
Comunicarea şcoală-părinţi se realizează prin formele tradiţionale: şedinţe şi lectorate cu
părinţii
Există planificări şi tematici ale şedinţelor cu părinţii
Forma de organizare este cea a Comitetului reprezentativ al părinţilor
Acestora li se furnizează regulat informaţii privind activitatea copiilor, rezultate obţinute
în învăţare, comportament şi atitudine, frecvenţă la cursuri şi alte activităţi.
Ne propunem :
-sa reusim o orientare profesionala mai buna a elevilor, astfel incat sa marim procentul
celor, care dupa terminarea studiilor se angajaza in domeniul in care s-au pregatit. La inscriere
vor sustine un job-test pentru a constata inclinatiile copilului si un interviu la care va fi prezent
psihologul scolii. In urma inerviului si al testului putem sfatui parintele si copilul in vederea
alegerii meseriei.
consilierea elevilor din categoriile dezavantajate prin implicarea dirigintelui si a psihologului ;
-colaborarea cu institutii specializate pentru oferirea de asistenta elevilor cu risc de
abandon (din medii sociale sau etnice defavorizate, familii monoparentale, etc.)
-colaborarea mai stransa si o comunicare mai buna profesor-elev-parinte-psiholog
astfel incat sa prevenim abandonul scolar.
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-acordarea unei noi sanse pentru elevii care abandoneaza invatamantul obligatoriu, prin
continuarea studiilor la liceu frecventa redusa
-mai buna urmarire a insertiei profesionale, printr-o implicare mai mare a dirigintilor.
Resursele fizice şi umane
Unitatea şcolară beneficiază de un corp profesional bine pregătit, închegat şi preocupat
de dezvoltarea personală şi profesională a fiecărui cursant, formarea competenţele necesare pentru
o participare susţinută la dezvoltarea societăţii cunoaşterii şi în România.
Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul
organizaţiilor, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi
informaţionale. Managementul resurselor umane cere nivele înalte de preocupare sinceră faţă de
oameni, atenţie şi profesionalism.
Resursa umană este principalul vector al difuziei inovării. Relevanţa sa creşte exponenţial
în cadrul unei instituţii unde motorul afirmării şi dezvoltării este inovarea la nivel spiritual şi
material. Dezvoltarea resurselor umane este un proces continuu şi de mare responsabilitate.
Procesul de dezvoltare a resurselor umane trebuie corelat cu un ansamblu de factori naţionali şi
internaţionali, socio-economici şi instituţionali, materiali şi umani.
PROFESIONALISMUL
A fi profesionist înseamnă să lucrezi după cele mai înalte standarde, să creezi o
atmosferă în care toţi cei prezenţi să se implice, să transmiţi viziunea muncii tale.
A fi profesionist înseamnă a fi predictibil: toţi cei din jurul tău se aşteaptă să fii foarte
bun! PERFORMANŢA
A fi performant înseamnă să obţii rezultate, să fii competitiv, să fii flexibil. A fi
performant înseamnă a fi profitabil.
PASIUNEA
A avea pasiune înseamnă să pui suflet şi dăruire în tot ceea realizezi.
Activitatea de perfecţionare
Formarea continua, prin diferite forme si programe, constituie un drept si o obligatie a
personalului didactic si didactic auxiliar. Aceasta importanta activitate se realizeaza in unitati de
invatamant, in centre de examen pentru acordarea definitivarii in invatamant sau a gradelor
didactice si prin furnizorii de formare (inspectorate scolare, case ale corpului didactic, institutii
de invatamant superior si alte institutii abilitate pentru pregatirea si perfectionarea personalului
didactic).
Formele de realizare a formării continue, sunt urmatoarele :
 Perfectionarea curentă prin activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la
nivelul unitatii de învăţământ sau pe grupe de unitati, in catedre si/sau comisii metodice si in
activitati ale cercului pedagogic.
 Perfectionare curenta prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari, stagii
periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de
perfectionare prin corespondenta, cursuri organizate de institutii de invatamant superior sau
cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului
didactic.
 Perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice.
 Perfectionarea periodica
 Perfectionarea prin burse si stagii in tara si/ sau strainatate, prin cursuri postuniversitare si
doctorate.
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 Programe de conversie profesionala.
Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de
reglare - autoreglare a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare
profesionala personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si
situatii educative, de stimulare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a
activitatii scolare
Analizand distributia cadrelor didactice din scoala am constatat ca procentul celor care au
obtinut gradul didactic I sau doctorat este de peste 60% din numărul total al cadrelor didactice,
fiind un punct forte pentru colegiul nostru.

3. INDICATORI PENTRU EDUCAŢIE
Contextul european
Strategia Europa 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă
Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a
Europei în următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi
să edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de
ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială.
La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Consiliul European din 25-26
martie 2010 şi definitivat la Consiliul European din 17 iunie 2010.
În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 3 riorităţi
interdependente stabilite la nivelul statelor membre:
 Creştere inteligentă:
 Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare
 Creştere durabilă:
 Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în utilizarea resurselor şi
ecologice
 Creştere inclusivă
 Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială
Ţinte:
 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%
 Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare
 Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
Cel puţin 40% din tineri (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar
 “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea cu 20% a
ponderii energiei regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei
energetice, comparativ cu 1990
 Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie
Strategia ”Europa 2020”
Pentru susţinerea celor 3 priorităţi şi atingerea acestor ţinte sunt propuse ca
instrumente de lucru 7 iniţiative emblematice:
 3 iniţiative pentru creşterea inteligentă: O Uniune a inovării,
O Agendă Digitală pentru Europa;
Tineret în mişcare;
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2 iniţiative pentru creştere durabilă: O Europă eficientă din punctul de vedere al
utilizării
resurselor;
O politică industrială integrată pentru era
globalizării;
2 iniţiative pentru creşterea incluzivă: O agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de
muncă;
Platforma europeană de combatere a sărăciei.

4. ANALIZA SITUAŢIEI - ANALIZA SWOT
A. Domeniul CURRICULUM
PUNCTE TARI
 Atitudinea elevilor faţă de educaţia pe care o
furnizează şcoala este pozitivă motivată şi
responsabilă.
 Organizarea şcolii prin cuprinderea mai multor
forme de învăţământ preuniversitar
(liceal,profesional,postliceal).
 Utilizarea de majoritatea cadrelor didactice a
auxiliarelor curriculare în scopul sporirii
randamentului învăţării.
 Evaluările elevilor prin olimpiade, cât şi la
examenele de absolvire şi BAC fac dovada unei
pregătiri corespunzătoare.
 Majoritatea cadrelor didactice manifestă
creativitate în procesul didactic şi profesionalism în
managementul clasei.
 Proiectarea corectă a activităţii didactice la
majoritatea cadrelor didactice, cu accent pe
obiectivele operaţionale.
 Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin
metode alternative în majoritatea cazurilor.
 Implicarea dascălilor in pregătirea suplimentara a
elevilor supradotaţi
 Oferta educaţională personalizată şi buna strategie
de promovare în rândul celor interesaţi (plan de
şcolarizare realizat la toate tipurile de învăţământ)
 Existenţa tuturor documentelor curriculare impuse.
 Internet şi calculatoare accesibile pentru
documentare curriculară.
 Proiectarea didactică bună pentru toate cadrele
didactice.
 Activitate extracurriculară şi extraşcolară
diversificată pe nevoile elevilor.
 Existenţa unei politici de consultanţă curriculară








PUNCTE SLABE
Strategiile didactice continuă să fie, in
multe cazuri, majoritar tradiţionale,
bazate pe activitatea preponderentă a
profesorului.
Nu se oferă elevilor activităţi
diferenţiate raportate la nevoile lor de
dezvoltare.
Managementul clasei este deficitar,
relaţia profesor – elev nu presupune
cooperări şi colaborări biunivoce.
Deficienţe în activitatea publicitară a
şcolii.
Insuficienta posibilitate a motivării prin
recompense a activităţii elevilor şi
cadrelor didactice.
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internă.
 Evaluarea se realizează formativ şi sumativ prin
metode alternative.
 Utilizarea experienţei proiectelor europene în
activitatea didactică.
 Planurile manageriale ale şefilor de catedră în
corespondenţă cu principiile calităţii.
 Utilizarea concluziilor şi analizei lecţiilor
observate în proiectarea didactică.
 Utilizarea la nivelul catedrelor a concluziilor
testelor iniţiale.
OPORTUNITĂŢI
 Existenţa şi participarea la programe de
dezvoltare.
 Accesul liber al cadrelor didactice la elaborarea
de manuale, ghiduri etc.
 Ofertă sporită a activităţilor cu caracter
extracurricular.
 Colaborarea cu şcoli şi agenţi economici de
profil pentru îmbunătăţirea performanţelor şi
competenţelor elevilor.





RESURSE
 Cadre didactice documentate din punct de 
vedere curricular.
 Proiecte didactice conforme cu cerintele.
 Utilizarea ofertelor de formare continua.
 Utilizarea concluziilor raportului de evaluare
externa.

B. Domeniul RESURSE UMANE
PUNCTE TARI
 Încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate în 
proporţie de 100 %
 Participarea cadrelor didactice la perfecţionări
prin cadre didactice şi cursuri de formare
organizate prin Casa Corpului Didactic si grade 
didactice
 Instituţionalizarea stagiilor de formare /
informare a şefilor comisiilor metodice şi
metodiştilor din şcoală.

 Managementul şcolii, centrat pe relaţia dascălelev
 Participarea personalului nedidactic la
dezvoltarea scolii

AMENINŢĂRI
Slaba motivare materială a părinţilor.
Slaba implicare a părinţilor în
procesul educaţional.
Creşterea numărului de elevi în clasă
la nivelul tuturor ciclurilor.

TINTE
Imbunatatirea capacitatii de
management al activitatilor didactice

PUNCTE SLABE
Evaluarea insuficienta a activităţii
depuse de cadrele didactice, fără a
cuantifica ceea ce aceştia realizează în
afara fişei postului elaborate de MEN.
Utilizarea, la unele specializări, la
minimă eficienţă a metodiştilor şi
formatorilor pentru dezvoltarea de
proces în disciplină.
Diseminarea, la unele specializări,
defectuoasă a informaţiei prin
cercurile metodice.

58










Existenta Consiliului elevilor
Utilizarea resurselor umane in realizarea de
venituri extrabugetare
Evaluarea obiectiva si transparenta a tuturor
angajitilor
OPORTUNITĂŢI
Reglementările MEN privind obţinerea
creditelor legate de formarea continuă .
Existenţa fişei post pentru fiecare cadru
didactic şi implicit a fişei de evaluare.
Cadre didactice formate prin cursuri CCD si
ISJ pentru noi cerinte curriculare
Existenta unui colectiv care se ocupa de
proiecte europene

RESURSE
 Personal calificat
 Organizare buna pe compartimente
 Elevi motivati, interesati








AMENINŢĂRI
Supraîncărcarea cadrelor didactice cu
sarcini şi activităţi care nu sunt
remunerate.
Starea materială precară a sistemului,
lipsa de fonduri şi motivare în
dezvoltarea personală.
Reducerea unor posturi la personalul
nedidactic si didactic auxiliar datorita
blocarii angajarilor pe posturi vacante
in sistemul bugetar
TINTE
Cresterea calitatii procesului
educational prin o mai buna implicare
a resurselor umane in viata scolii
Imbunatatirea calitatii serviciilor
oferite de scoala catre comunitate

C. Domeniul RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Şcoala dispune de o bază materială deschisă
 Motivare slabă a cadrelor didactice în
dezvoltării.
domeniul dezvoltării mijloacelor
didactice necesare predării interactive
 Există resurse extrabugetare care se folosesc în
a disciplinei.
acest scop.

Gestionarea necorelantă cu necesităţile
 Cadrele didactice realizează auxiliare
fondurilor destinate dezvoltării
curriculare cu valoare instructiv-educativă care
resurselor materiale.
favorizează învăţarea.
 Din cauza statutului juridic al clădirii
 Conducerea şcolii are în preocupare
nealocarea de fonduri pentru investiţii
permanentă modernizarea bazei materiale
şi reparaţii
conform cu cerinţele curricumului.
 Utilizarea fondurilor bugetare si extrabugetare
in dezvoltarea resurselor materiale ale scolii
 Existenta unei retele interne si conectarea a 70
PC-uri la internet
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Posibilitatea achizitionarii de material didactic  Cuantumul mic al fondurilor destinate
de autorităţile locale cheltuielilor
 Cofinantari din proiecte
materiale necesare dotărilor,
reparaţiilor, investiţiilor
 Finantarea prin cost standard/elev
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RESURSE
 Personal calificat
 Experienta in colaborare cu agentii economici
pentru dezvoltare scolii
 Venituri extrabugetare





TINTE
Transformarea scolii astfel incat
dotarile ei sa raspunda nevoilor
educationale impuse de cerintele pietei
muncii si comunitate
Identiifcarea surselor de finantare pe
termen scurt, mediu si lung

D. Domeniul DEZVOLTARE, PROIECTE SI RELAŢII COMUNITARE
PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
 Participarea la programe în beneficiul elevilor şi
 Lipsa de experienţă în elaborarea
profesorilor
unor programe de parteneriat şi
dezvoltare.
 Relaţii cu partenerii sociali: ISJ Primărie,
Prefectură etc.
 Existenta protocoalelor de colaborare cu agenţii
economici
OPORTUNITĂŢI
AMENINŢĂRI
 Posibilitatea stabilirii unor noi relaţii de parteneriat  Modificarea legislatiei in privinta
cu şcoli de profil din ţară şi străinătate.
programelor si proietelor dupa
integrarea in UE
 Dezvoltarea unui program de marketing pentru
promovarea scolii
RESURSE
 Personal calificat
 Experienta in colaborare cu partenerii din tara si
strainatate
 Venituri extrabugetare utilizabile in scopul
imbunatatirii parteneriatelor





TINTE
Cresterea calitatii procesului
educational prin realizarea de
proiecte pentru dezvoltarea
profesionala a resurselor umane
Dezvoltarea parteneriatelor sociale
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RESURSE STRATEGICE
Din diagnoza realizată prin analiza SWOT din punctele tari şi oportunităţile identificate,
rezultă că şcoala dispune de următoarele resurse strategice:
Resurse umane:
 calificate;
 preocupate de formarea continuă;
 motivate;
 implicate în dezvoltarea şi promovarea şcolii.
Existenţa unui sistem transparent şi obiectiv de evaluare şi promovare anuală a
personalului.
O bună politică de organizare pe comisii de lucru cu responsabilităţi clare în fişa postului
pe categorii de angajaţi.
Cadre didactice documentate din punct de vedere curricular, cu activitate didactică
centrată pe nevoile elevilor şi competenţele standardelor de pregătire profesională.
Şcoala are o politică clară de păstrare a identităţii pe harta şcolară a judeţului.
Activitatea şcolii se desfăşoară şi este monitorizată după indicatorii de performanţă a celor
8 principii ale calităţii.
Există posibilitatea finanţării formării resurselor umane din fonduri structurale din
programele operaţionale (POSDRU).
Elevii sunt implicaţi în dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale a şcolii.
Este folosită oportunitatea de transfer fără plată a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar
între unităţile bugetare.
Şcoala are o politică clară de parteneriat pentru pregătirea profesională a elevilor cu agenţi
economici dar şi cu instituţii ale comunităţii pentru consilierea şi orientarea elevilor respectiv
pentru sprijin social.
Bună colaborare cu Consiliul Local şi ISJ.
ŢINTE/SCOPURI
Luând în considerare punctele slabe şi ameninţările din analiza SWOT pe de o parte
respectiv priorităţile de dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic craiovean impuse de
PLAI am stabilit pe domenii de activitate următoarele ţinte:
DOMENIUL CURRICULAR
T1.
DOMENIUL RESURSE UMANE
T1.
T2.
DOMENIUL RESURSE MATERIALE
T1. .
T2..
DEZVOLTARE, PROIECTE ŞI RELAŢII COMUNITARE
T1.
T2.
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MECANISME DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

DOMENIUL CURRICULAR

DOMENIUL RESURSE MATERIALE

DOMENIUL DEZVOLTARE, PROIECTE ŞI RELAŢII COMUNITARE
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PARTEA III-a. PLANUL OPERAŢIONAL

PRIORIĂŢI – OBIECTIVE GENERALE

Partea a IV-a.
1. CONSULTARE, MONITORIZARE, EVALUARE
2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE, EVALUARE ŞI ACTUALIZARE A
PLANULUI. PROGRAMUL ACTIVITĂŢII DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

ANEXE
1. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE
2. PERFECŢIONAREA CADRELOR DIDACTICE
3. RAPORT EXPLICATIV PRIVIND ACTIVITATEA FINANCIARĂ
4. INSERŢIA ŞCOLARĂ
5. HARTA PARTENERIATELOR
6. ANEXE PRAI –PLAI

63

