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PARTEA I – CONTEXTUL
I. 1. MISIUNEA ŞCOLII
Onorându-și tradiția și renumele dobândit prin pregătirea generală și de
specialitate la standarde superioare de calitate a absolvenților, Colegiul Național
”Simion Bărnuțiu” din Șimleu Silvaniei are misiunea de a contribui hotărâtor la
formarea elevilor în concordanță cu necesitățile comunității locale și cu
standardele educaționale ale Uniunii Europene, asigurând egalitatea de șanse,
integrarea socială și profesională a absolvenților.

I.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” oferă oportunități educaționale de nivel secundar
superior, unei populații de elevi din bazinul geografic al orașului Șimleu Silvaniei, Sălaj,
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest. Prin structura etnică a locuitorilor din regiune, marcată
evident de o prezență de aproximativ 25% a minorității maghiare, colegiul oferă linii de
studiu în limba română cât și în limba maghiară în conformitate cu nevoile educaționale ale
elevilor din zonă. Unitatea oferă instruire atât la filiera teoretică cât și tehnologică în
conformitate cu cerințele educaționale ale acestor elevi.
Întreaga activitate se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu:
 Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 87/2007 privind OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;
 Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, anexă la OMEC nr. 5447/31.08.2020;
 Regulamentul de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare, OM 5530/2011;
Ordinul MECS nr. 3400/2015 – privind modificarea Regulamentului-cadru de
organizare si funcționare a inspectoratelor școlare;
 Ordinele MEC privind structura anului școlar 2020-2021;
 Ordinul 5561/2011 și 3240/2014 privind Metodologia formării continue a personalului
didactic din învățământul preuniversitar cu modificările și completările ulterioare;
 Strategiile MEC privind reducerea fenomenului de violență în unitățile din
învățământul preuniversitar;
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 OM 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de
învățământ preuniversitar;
 OUG 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării
științifice și pentru modificarea unor acte normative;
 Codul de etică pentru învățământul preuniversitar;
 Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor
didactice pentru constituirea corpului național de experți în management
educațional, anexă la OMECTS 5549/2011;
 Buletinele informative ale MEN; Ordinele, notele, notificările și precizările MEN, care
vin în sprijinul aplicării LEN.
 Raportul ISJ Sălaj privind starea învățământului pentru anul școlar 2019-2020;
 Strategia managerială a ISJ Sălaj pentru anul școlar 2020-2021;

Evoluţia instituţiei şcolare:
Unitatea şcolară s-a înfiinţat în anul 1919, iar din anul 2004 poartă denumirea de
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu”.
Planul de şcolarizare al Colegiului Naţional « Simion Bărnuţiu » Şimleu Silvaniei
cuprinde ciclurile de învăţământ inferior şi superior liceal.

I.2.1 Planul de şcolarizare în perioada 2010 – 2020
Nr.
crt
1

Filiera
Teoretică

Profil/
domeniu
Umanist

Real

2

Tehnologică

Servicii

Specializare/ calificare
profesională
Filologie – intensiv limba
engleză engleză
Filologie
Matematică – informatică,
intensiv limba engleză
Matematică - informatică
Ştiinţe ale naturii
Tehnician în activităţi
economice

Nr. cls.

Nr.
elevi

Limba de
predare

1

28

Română

1
1

28
28

Maghiară
Română

1
1
1

28
28
28

Maghiară
Română
Română
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I.2.2 Structura de bază a instituţiei: filiere, profile şi specializări/calificări
profesionale şi pe ani de studii.
LICEU
Filiera
Teoretică

Profil

Specializare / Calificare profesională

Clasa

Filologie, intensiv limba engleză
Filologie, intensiv limba engleză
Filologie, intensiv limba engleză

IX
X
XI

Filologie, intensiv limba engleză

XII

Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Filologie, clasă cu predare în limba maghiară
Matematică informatică, intensiv limba engleză
Matematică informatică, intensiv limba engleză

IX
X
XI
XII
IX
X

Real

Matematică informatică, intensiv limba engleză

XI
XII

Real

Matematică informatică, intensiv limba engleză
Matematică informatică, clasă cu predare în
limba maghiară
Matematică informatică, clasă cu predare în
limba maghiară
Matematică informatică, clasă cu predare în
limba maghiară
Matematică informatică, clasă cu predare în
limba maghiară
Ştiinţe ale naturii

Umanist

IX
X
XI
XII
IX
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Filiera

Specializare / Calificare profesională

Profil

Tehnolog Servicii
ică

Clasa

Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în activităţi economice
Tehnician în activităţi economice

X
XI
XII
IX
X
XI
XII

I.3. ANALIZA COMPARATIVĂ A REZULTATELOR OBŢINUTE ÎN PERIOADA 2011–
2021
În anul şcolar 2020-2021 s-au avut în vedere următoarele repere: asigurarea
coerenţei între strategia naţională a procesului educaţional şi programele de dezvoltare
elaborate la nivel judeţean şi local, colaborarea cu autorităţile judeţene şi locale pentru
sprijinirea instituţiei, monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea calităţii educaţiei. În
conformitate cu acestea, calitatea educației din unitate este reflectată de mai mulți indicatori
dintre care exemplificăm:
I.3.1 REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ŞCOLARE:
Anul şcolar

2011- 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017
2017 - 2018
2018 – 2019
2019 - 2020

I
16
9
17
23
27
24
18
12
6

Faza judeţeană
Premiul/locul obţinut
II
III
M
9
10
26
7
8
30
11
17
24
21
12
15
14
21
26
12
5
30
11
15
42
18
10
22
6
2
10

Faza naţională
Premiul/locul obţinut
II
III
M
PR. SP
2
0
3
1
0
0
1
1
0
0
4
1
2
0
3
4
3
1
6
3
1
2
9
2
0
0
2
0
0
0
4
0

I
0
0
0
0
2
1
3
1

I.3.2 REZULTATE OBŢINUTE LA BACALAUREAT
Sesiunea iunie-iulie
Anul
şcolar

20112012
2012-

6-6,
99

Medii
7-7, 8-8,
99
99

9-9,
99

10

31

16

33

47

40

2

11

24

40

47

49

1

Absolvenţi
înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Eliminaţi

Respinşi

172

170

138

1

175

172

161

0
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2013
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018
20182019
20192020

169

167

150

0

17

23

32

46

48

1

188

188

156

1

31

32

44

50

30

0

163

162

140

0

22

17

46

44

33

0

173

172

164

0

8

9

84

66

11

2

177

177

165

0

12

18

43

67

37

0

159

159

147

0

12

22

49

52

24

0

161

161

148

0

13

14

40

42

51

1

Medii
7-7, 8-8,
99
99

9-9,
99
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Sesiunea august-septembrie
Anul
şcolar

20112012
20122013
20132014
20142015
20152016
20162017
20172018
20182019
20192020

Absolvenţi
înscrişi

Prezenţi

Promovaţi

Eliminaţi

Respinşi

6-6,
99

32

31

15

0

16

10

4

-

1

-

14

11

5

0

6

3

1

1

-

-

24

23

7

0

16

7

-

-

-

23

21

5

0

16

5

-

-

-

-

18

18

8

0

10

6

2

-

-

-

8

8

4

0

4

2

2

-

-

-

14

14

7

0

7

4

2

1

-

-

16

15

7

0

8

4

3

-

-

-

13

13

7

0

6

6

1

-

-

-

I.3.3 REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII, nivel
4 "Tehnician în activități economice"
Anul școlar

Elevi înscriși

Elevi prezenți

Elevi admiși

Procent de
promovabilitate

2019-2020

27

27

27

100%
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I.3.4 REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE DE ATESTARE A COMPETENȚELOR
PROFESIONALE
Informatică
Anul școlar

Elevi înscriși

Elevi prezenți

Elevi admiși

Procent de
promovabilitate

2019-2020

56

56

56

100%

Anul școlar

Elevi înscriși

Elevi prezenți

Elevi admiși

Procent de
promovabilitate

2019-2020

59

56

56

100%

Anul școlar

Elevi înscriși

Elevi prezenți

Elevi admiși

Procent de
promovabilitate

2019-2020

27

27

27

100%

Limba engleză

Limba maghiară

I.3.5 PARTICIPĂRI ÎN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE
Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” are o participare constantă în cadrul proiectelor
educaționale finanțate de Comisia Europeană prin Agentia Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale București.


În anul școlar 2014-2015 a încheiat cu succes proiectul de parteneriat Bilateral
Comenius “The Local Values Form The European Values” implementat în colaborare
cu Liceo Clasico Giacomo Leopardi, Macerata Italia.



În același an a implementat un proiect de mobilități Erasmus+ KA101 în cadrul
căruia 10 cadre didactice au participat la mobilități de formare sau de schimb de
experiență la furizori de formare din alte state comunitare –Marea Britanie, Malta,
Franța, UK Irlanda de Nord.



În anul școlar 2015-2016 Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” a implementat un nou
proiect de mobilități în cadrul acțiunilor comunitare Erasmus+ KA101 destinat unui
grup de 8 cadre didactice care au participat la cursuri de formare în Cipru, Spania,
Marea Britanie în vederea realizării obiectivelor: dezvoltarea competențelor de
comunicare în limbă străină și dezvoltarea competențelor de management de
proiect).



Anii 2015-2017 aduc Colegiului o nouă experiență de parteneriat internațional cu 5
parteneri comunitari angajați într-un proiect strategic Erasmus+ „Chemistry
Experiments - A European Approach” având ca scop elaborarea a trei produse
10
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intelectuale pentru dezvoltarea disciplinei Chimie, proiect educațional în care
Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” este coordonator.


În anul școlar 2016-2017 unitatea a implementat un proiect Erasmus+ de mobilități
pentru elevi în domeniul VET, KA102, proiect intitlulat "Web Design Using
Programming Environment" în care un grup de 20 de elevi au participat la stagii de
practică din Granada, Spania, în domeniul designului și creării paginilor web.



Începând cu anul școlar 2020-2021, unitatea implementează două proiecte
Erasmus+ Birds Over European Skies, KA201 și proiectul de mobilități Promavarea
abordărilor pedagogice incluzive, KA101

I. 4. PRIORITĂŢI DERIVATE DIN OBIECTIVELE CADRULUI STRATEGIC "EDUCAȚIE
ȘI FORMARE 2020 (ET2020)"
Statutul României, de membru a Uniunii Europene, impune crearea unui învăţământ
bazat pe competenţă şi transparenţă, care să se plieze pe o serie de influenţe şi
oportunităţi externe. În conformitate cu realizările programului de lucru "Educație și formare
2010 (ET 2010)" și cu obiectivele noului cadru strategic "Educație și formare 2020
(ET2020)":
• realizarea în practică a învăţării pe tot parcursul vieţii şi a mobilităţii
• îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei educaţiei şi formării
• promovarea echităţii, a coeziunii sociale şi a cetăţeniei active
• stimularea creativităţii şi a inovării, inclusiv a spiritului întreprinzător, la toate nivelurile de
educaţie şi formare
I. 5 PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LA NIVEL REGIONAL ŞI LOCAL
În PLANUL

REGIONAL

DE

ACŢIUNE PENTRU

ÎNVĂŢĂMÂNT

membrii

Consorţiului Regional al Regiunii Nord-Vest îşi exprimă viziunea asupra învățământului
profesional și tehnic prin două direcţii majore de acţiune:


Adaptarea ofertei educaţionale la nevoile de dezvoltare economico-socială durabilă

de la nivel local, regional şi naţional, precum şi la interesele şi nevoile de educaţie şi
formare ale elevilor.


Asigurarea calităţii actului educaţional, ca bază a succesului inserţiei socio-

profesionale a absolvenţilor.
11
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Priorități:
1.

Dezvoltarea capacităţii de management în învăţământul profesional şi tehnic;

2.

Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii;

3.

Dezvoltarea parteneriatului social ;

4.

Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi;

5.

Creşterea calităţii procesului educaţional prin realizarea de proiecte pentru
dezvoltarea profesională a resurselor umane;
Obiectivul fundamental al politicii de dezvoltare regională vizează sporirea gradului de

dezvoltare regională existent, în special prin stimularea unei dezvoltări echilibrate şi prin
accelerarea redresării zonelor rămase în urmă. Judeţul Sălaj este cea mai mică unitate
administrativ-teritorială a regiunii NORD-VEST, fiind şi cea mai mai slab dezvoltată unitate
din regiune, având un pronunţat caracter agricol.

I. 6 PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE LA NIVELUL UNITĂȚII
Priorităţile de intervenţie pentru o bună dezvoltare instituţională identificate la nivelul
Regiunii Nord-Vest determină prioritățile instituționale dezvoltate pe baza contextului în
care Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” își desfășoară activitatea:
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Indicatori de impact/rezultate:
- Procentul de cadre didactice din unitate cu diverse competențe manageriale
aplicate în activitățile curente din școală
Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a
echipei manageriale a unității
Acţiuni
Responsabili
Termen
Dezvoltarea competențelor de management a calității
Aprilie
prin cursuri de formare organizate de Casa Corpului
Vasil Otilia
2021
Didactic.
Indicatori
1. membrii CEAC formați în domeniul specific al evaluării și asigurării
calității
Obiectivul
1. 1

Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacităților de
marketing educațional pentru promovarea unității în comunitatea
locală
Acţiuni
Responsabili
Termen
Realizare, publicare și distribuire de pliante în
În luna mai
rândul absolvenților claselor a VIII-a din unități
Kovacs Istvan
a fiecărui
de învățământ gimnazial din regiune
an
Realizare, publicare și distribuire broșuri în
Șerban Bianca
În luna
Obiectivul
1. 3

12

COLEGIUL NATIONAL „SIMION BĂRNUŢIU” ŞIMLEU SILVANIEI

rândul elevilor unității premianți la diferite faze
ale olimpiadelor și concursurilor școlare

Adriela

iunie a
fiecărui an
În luna
Promovarea unității la acțiuni de genul "Târgul
Pop Ramona
aprilie a
ofertelor educaționale"
Maria
fiecărui an
Indicator
1. 300 pliante distribuite cu ocazia prezentării ofertei educaționale a
unității.
2. 320 broșuri "Și ei ne reprezintă" distribuite cu ocazia premierii
elevilor la festivitățile de final de an școlar
3. 1 participare/an la Târgul ofertelor educaționale
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei
muncii.
Indicatori de impact/rezultate:
- 10 CDȘ/CDL adaptate la realitățile locale ale zonei în care unitatea de
învățământ își desfășoară activitatea;
- Numărul de elevi/procentajul de elevi din unitate beneficiari ai CDȘ/CDL
derulate;
- Numărul de elevi implicați în activități educative de colaborare internațională
prin proiecte eTwinning
Extinderea ofertei educaționale prin introducerea în curriculumul
unității a unor discipline opționale noi sau activități educative.
Acţiuni
Responsabili
Termen
Diversificarea ofertei educaționale la filiera
tehnologică, profil servicii, prin propunerea în
parteneriat cu agenți economici, de CDL Șerban Bianca
Sept
(disciplină nouă) "Rolul programelor informatice Adriela
2020
în activitatea economică",” Managementul Nosal Mariana
resurselor umane”, “Calcule economice”,”
Gestiune economic”
Diversificarea ofertei educaționale la filiera
teoretică, profil real, specializarea științe ale
naturii
în
parteneriat
cu
HANNA Brăban Mircea
Sept
INSTRUMENTS prin propunerea de CDȘ,
2020
disciplină nouă, "Metode instrumentale de
analiză"
Dezvoltarea competențelor de comunicare în
limbă străină, pentru elevii unității, prin
Sept
Matei Erika
elaborarea unor CDȘ disciplină nouă la limba
2020
germană
Propunerea unui parteneriat eTwinningWriting an
Online School Magazine în care un grup de elevi
Sept
de la filiera teoretică, profil umanist să colaboreze
Domuța Gabriela
2020
în domeniul învățării limbii engleze cu omologi din
spațiul comunitar: Italia
Propunerea unui parteneriat eTwinning. By Means
Septof Technology, Improving Language and Knowing
Vig Iuditm
Nov
a New Culture în care un grup de elevi de la filiera
2020
teoretică, profil umanist să colaboreze în domeniul
Obiectivul 2.
1
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învățării limbii engleze, a ariei curriculare
tehnologii, cu omologi din Bulgaria, Turcia și
România.
1. 3 CDL disciplină nouă module de specialitate pentru profil servicii
2. 2 CDȘ disciplină nouă (chimie) pentru profil real
Indicatori
3. 1 CDȘ disciplină nouă (limba germană) pentru profil umanist
4. 2 proiecte de colaborare în domeniul eTwinning
PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Indicatori de impact/rezultate:
- Rata de cuprindere a elevilor de la profilul servicii în practică realizate la
agenți economici, parteneri ai unității
- Număr de convenții cadru/acorduri de parteneriat încheiate cu agenți
economici
Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare
a ofertei educaţionale la specificul pieţei muncii
Acţiuni
Responsabili
Termen
Realizarea de parteneriate funcţionale între
Berek Aliz Ildiko
agenţii economici și unitatea de învăţământ pentru
Șerban Bianca
Sept.efectuarea stagiilor de pregătire practică de către
Adriela
oct.
elevii de la profilul servicii.
Nosal Mariana
1. 65 de convenții cadru încheiate cu agenți economici din Șimleu
Silvaniei si bazinul geografic Șimleu
Indicatori
2. 108 elevi care realizează stagii de pregătire practică în unități din
Șimleu și bazinul geografic Șimleu
Obiectivul
3. 1

Obiectivul
3. 2

Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţii

Acţiuni
Realizarea lucrărilor de reabilitare a clădirii II
(acoperiș, mobilier, zugrăveli, sistem monitorizare
și antiefracție, igienizare)
Lucrări de reparații efectuate la nivelul clădirii I
(reabilitare săli de clasă, pavaj, tapițerie mobilier,
jaluzele, ferestre termopan, uși termopan, vestiare
elevi, sistem monitorizare și antiefracție, zugrăveli,
igienizare)
Achiziționarea de table albe pentru toate sălile de
clasă de la cl.I
Achiziționarea de mobilier modular
Reabilitarea grupurilor sanitare la cl.I
Indicatori

Responsabili

Termen

Kovacs Istvan

August 2020

Kovacs Istvan

In funcție de
resursele
financiare

Șerban Bianca
Adriela
Șerban Bianca
Adriela
Șerban Bianca
Adriela

Oct.2020
Oct. 2020
Sept.2020

2. 3 acțiuni de reparații curente 2020
5. 4 acțiuni de dotare, achiziție din diferite surse

PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională
pentru elevi şi adulţi
Indicatori de impact/rezultate:
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- Ponderea acțiunilor de consiliere și orientare în carieră din ansamblul
-

acțiunilor cu caracter educativ din unitate.
Procentul elevilor din unitate care beneficiază de consilierea realizată de
consilierul școlar.

Promovarea acțiunilor de orientare profesională realizate la nivelul
unității
Acţiuni
Responsabili
Termen
Aprilie
Marșul carierei
Pop Ramona Maria
2020
Vizite ale elevilor absolvenți la diverși agenți
În fiecare
economici și participarea acestora timp de o zi la Pop Ramona Maria an în săpt
activitățile specifice desfășurate.
Șc Altfel
Indicator
1. 54 de participanți la o acțiune centralizată la nivel de oraș, de
consiliere în alegerea viitoarei cariere
Obiectivul
4. 1

Formarea profesorilor consilieri din cabinetele şcolare pentru
asistenţa clienţilor (elevi, diriginţi, părinţi)
Acţiuni
Responsabili
Termen
Activităţi de formare a consilierilor şcolari privind
reţeaua şcolară, PRAI, PLAI, domenii prioritare Szilagyi Erzsebet
Sept 2020
în judeţ
Indicator
1. 1 curs de formare în domeniul consilierii/an
Obiectivul
4. 2

PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Indicatori de impact/rezultate:
- Ponderea cadrelor didactice din unitate care participă la programe de
formare realizate la unități de primire din spațiul comunitar.

-

Frecvența activităților centrate pe elev realizate de cadrele didactice în procesul
instructiv-educativ

- Ponderea activităților experimentale (aplicative) în cadrul orelor de științe
Iniţierea şi sprijinirea programelor de formare a cadrelor didactice
pentru dobândirea de competenţe necesare instruirii şi educaţiei
elevilor
Acţiuni
Responsabili
Termen
Participarea la
proiectul de mobilitate din
domeniul educației școlare Erasmus+ (KA101) în
Iunie
vederea implicării unui nucleu de cadre didactice
Brăban Mircea
2021
din unitate în programe de formare capabile să
promoveze abordările pedagogice incluzive.
Implicarea cadrelor didactice debutante in
Szilagyi Erzsebet
Dec 2020
programe de formare cu specific pedagogic.
1.8 cadre didactice care participă la programe de formare în domeniul
digitalizării demersului didactic și utilizării instrumentelor informatice
Indicator
în evaluare
2. 5 cadre didactice debutante formate
Obiectivul
5. 1

Obiectivul
5. 2

Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor
moderne de predare-învăţare
Acţiuni
Responsabili
Termen
15
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Aplicarea, de către cadrele didactice participante
la programele de formare din cadrul proiectelor
August
Pașca Liliana
de mobilitate Erasmus+ din unitate, a elementelor
2020
de pedagogie aplicată la propria disciplină.
Aplicarea extinsă a experimentului chimic la
August
disciplina chimie grație unor auxiliare didactice
Brăban Mircea
2020
create special acestui scop.
Indicator
1. 8 cadre didactice cu competențe dezvoltate în domeniul digitalizării
demersului didactic care aplică la clasă elementele de pedagogie
2. 30% din lecțiile de chimie însoțite de demonstrații experimentale
Dezvoltarea de auxiliare curriculare care să vină în sprijinul
activităților didactice
Acţiuni
Responsabili
Termen
Propunerea unui proiect de parteneriat strategic
cu unități liceale din spațiul comunitar, în cadrul
Martie
acțiunilor cheie 2 programul Erasmus+, având
Brăban Mircea
2020
drept scop elaborarea a auxiliarelor curriculare la
disciplinele biologie, chimie, geografie
Indicator
1. 1 proiect strategic propus în domeniul stiințelor naturii.
Obiectivul
5. 3
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Partea a II –a ANALIZA NEVOILOR

II. 1 ANALIZA MEDIUL EXTERN
II. 1. 1. Evaluarea sistemului economic şi social al judeţului Sălaj şi al oraşului Şimleu
Silvaniei
În Judeţul Sălaj opţiunea strategică de dezvoltare o reprezintă sincronizarea
permanentă cu metodologia şi ritmul de lucru de la nivelul Regiunii de Dezvoltare NordVest, în cadrul căreia s-au aplicat anchete pe bază de chestionare pe focus – grupuri, s-au
organizat reuniuni găzduite de consiliul judeţean cu parteneri relevanţi pentru diferitele
domenii ale analizei. În judeţul Sălaj se disting 5 Unităţi Teritoriale de Planificare care
corespund unor zone care prezintă o identitate culturală comună, caracteristici social economice comune, fluxuri de piaţă, transport şi educaţionale care gravitează în jurul unui
anumit centru de influenţă, etc.
Şimleu Silvaniei, oraş situat în zona tradiţională
Ţara Silvaniei, are o populaţie de 13. 200 locuitori,
fiind o locuire umană străveche, situată în zona cetăţii
antice dacice „Dacidava”. Incă din vremurile străvechi,
ocupaţia principală a locuitorilor a constituit-o cultura
pomilor fructiferi, cultura viţei de vie şi producerea de
vinuri.
În prezent, oraşul este în plină ascensiune economică, dintre societăţile comerciale
cele mai reprezentative amintim: S. C. Silvania S. A. , modernă fabrică de vinuri spumante,
renumită prin calitatea vinurilor produse, S. C. Simex S. A. , cea mai mare fabrică de mobilă
din judeţ, S. C. Stoehr Rom S. R. L. , industria textilă şi a produselor textile, S. C. ARA S.
R. L. , fabrică de confecţii încălţăminte modernă.
Oraşul este străbătut de DN 1H: lim. jud. Bihor – Nuşfalău - Şimleu Silvaniei – Zalău –
Jibou - Răstoci ceea ce face ca zona să fie accesibilă.
Oraşul se pretează foarte bine unor activităţi turistice în zone precum: Cetatea
Bathory (1592), Biserica Romano-Catolică (1532), Mănăstirea Bic şi biserica de lemn care
aparține patrimoniului național, vechea Sinagogă din centrul oraşului care funcționează în
prezent ca Muzeu al Holocaustului, Dealul Măgura, (unde viţa de vie se cultivă la cea mai
mare altitudine din ţară, 596 m).
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La câţiva kilometri de oraş, în localitatea Bădăcin, se află Casa Memorială a omului
politic Iuliu Maniu, iar in localitatea Bobota, se află Centrul Cultural Şincai - Coposu, care
reuşeşte să surprindă clişee din istoria, tradiţiile şi cultura locului.
Proiecţii demografice la orizontul anului 2025
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a
procesului de îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător.
Judeţ / grupe de vârstă (ani) 2003 2005 2010 2015 2020 2025
Sălaj
249, 2 246, 8 240, 0 232, 2 223, 4 213, 7
0-14
45, 0 42, 4 38, 9 37, 4 35, 1 32, 2
15-64
167, 3 167, 3 165, 0 159, 6 153, 3 147, 2
65 si peste
36, 9 37, 1 36, 1 35, 2 35, 1 34, 3
Sursa INS
În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei în 2010 şi
până în 2025 raportată la anul 2003.
Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai
mic. În ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990-2010, judeţul Sălaj se
situează sub media naţională, având 20 % emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului.
Principalele concluzii din analiza demografică. Implicaţii pentru învăţământ
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane
Impune nevoia unei gestiuni eficiente, previzionale, a
dezvoltării resurselor umane, sprijinită de investiţii
corespunzătoare în capitalul uman. Datorită reducerii
prognozate a populaţiei tinere există pericolul unui deficit de
forţă de muncă tânăra calificată.
Reducerea naturală
Creşterea nivelului de calificare şi a motivării forţei de muncă
prognozată a populaţiei tinere de a participa la forţa de muncă locală, racordarea
tinere
realistă la piaţa europeană a muncii – acţiuni de planificare a
ofertei educaţionale, de informare, orientarea şi consiliere,
optimizarea alocării resurselor, prin concentrarea pregătirii în
şcoli viabile, în paralel cu rezolvarea problemelor de acces,
colaborarea şcolilor în reţea prin ofertă cuprinzătoare şi
diversificată, eliminarea paralelismelor nejustificate şi
colaborarea pentru acoperirea teritorială optimă
Fenomenul de
Sporirea numărului de personal calificat pentru asistenţă
îmbătrânire demografică socială şi medicală şi nevoi educaţionale specifice
Ponderea semnificativă o ofertă de pregătire dorită de populaţia feminină, programe de
a populaţiei feminine
sprijin pentru participarea la educaţie
Ponderea semnificativă Asigurarea accesului la educaţie în condiţii de calitate şi
a populaţiei rurale
varietate de opţiuni, ofertă de pregătire adecvată, în sprijinul
diversificării şi creşterii competitivităţii economiei rurale,
educaţie în sprijinul conservării şi valorizării patrimoniului
cultural specific şi resurselor naturale din mediul rural,
Concluzii
Declinul demografic
general
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Diversitatea etnică
Consolidare relativă a
vârstei de mijloc (35-55
ani) active pe piaţa
muncii

îmbunătăţirea condiţiilor de studii în mediul rural
Educaţie multiculturală, soluţii pentru asigurarea accesului egal
la educaţie şi a varietăţii opţiunilor, programe de sprijin asupra
grupurilor etnice dezavantajate
Nevoia crescândă de formare continuă şi implicarea activă a
şcolilor ca furnizori de programe de formare pentru adulţi

Urmare a evoluţiilor din ultimii ani şi a celor previzionate, populaţia tânără îşi va
reduce efectivele cu circa 20%.
Creşterea competitivităţii economice este strâns legată de necesitatea sporirii
competenţelor tehnice şi informaţionale ale forţei de muncă, în consecinţă, rezultă
necesitatea creşterii ofertei de calificări înalte şi stimularea elevilor de a dobândi un nivel de
pregătire profesională cât mai ridicat.
Se impune, de asemenea înzestrarea forţei de muncă cu competenţe tehnologice
complexe în special în următoarele grupe ocupaţionale: tehnicieni în ştiinţele vieţii, ocrotirea
sănătăţii şi asimilaţi, meseriaşi şi muncitori calificaţi în construcţii şi asimilaţi, mecanici,
montator reparator de maşini şi utilaje, de echipamente electronice şi electrotehnice,
operatori la maşini şi utilaje, lucrători calificaţi în servicii personale şi de protecţie, etc.
Schimbările structurale previzibile în economia regională vor muta accentul pe
dezvoltarea serviciilor, construcţiilor şi a unor ramuri din industria prelucrătoare ca industria
alimentară, industria materialelor de construcţii, industria lemnului. Rezultatele proiecţiei
cererii de forţă de muncă indică necesitatea stopării ofertei de absolvenţi din domeniile
agricole.
Pe termen mediu, deoarece se estimează că producţia în lohn va scădea, cererea
de forţă de muncă pentru industria textilă se va reduce substanţial.
Concluzii din analiza pieţei muncii.
Concluzii
Implicaţii pentru dezvoltarea resurselor umane
Scăderea ratei de
Anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile
ocupare
pieţei muncii
rata şomajului peste
Acţiuni sistematice de informare, orientare şi consiliere a
media la nivel naţional, elevilor
şomajul ridicat al
Abordarea integrată a formării profesionale iniţiale şi continue,
tinerilor şi şomajul de
din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi
lungă durată
Implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea
forţei de muncă, în special în cele privind oferirea unei noi
calificări tinerilor care nu şi-au găsit un loc de muncă după
absolvirea şcolii.
Parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare
a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte organizaţii care pot contribui
la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate
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permanentă a managementului şcolar.
Participarea scăzută a
forţei de muncă în
programe de formare
continuă

Evoluţiile sectoriale în
plan ocupaţional,
analizele şi prognozele
privind evoluţia cererii
şi ofertei de forţă de
muncă

Implicare activă a şcolilor ca furnizori de formare pentru adulţi
pentru: creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi
formarea de noi competenţe pentru adaptarea la schimbările
tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi, adecvarea
calificării cu locul de muncă, reconversia profesională în funcţie
de nevoile pieţei muncii, recunoaşterea şi valorificarea în
experienţei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale
formală şi informală, diversificarea ofertei de formare şi
adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare
la distanţă, consultanţă, etc.
Planificarea strategică pe termen lung a ofertei de calificare,
corelată la toate nivelurile decizionale: regional (PRAI),
judeţean (PLAI), unitate şcolară (PAS)
Identificarea domeniilor şi profilelor de formare profesională
iniţială prioritare pentru dezvoltarea regională.
Stabilirea ponderilor domeniilor şi profilelor de formare
profesională iniţială în oferta de şcolarizare în perspectiva 2013
Planurile de şcolarizare (realizat în termeni de calificări
profesionale, grupate în domenii şi profile) trebuie să reflecte
nevoile de forţă de muncă în creştere în anumite
sectoare/activităţi ale economiei naţionale. (descrie in termeni
de CAEN sau COR)
Creşterea calităţii formării profesionale iniţiale menită să
conducă la dobândirea de către absolvenţi a competenţelor
profesionale la un nivel superior celorlalţi ofertanţi de forţă de
muncă. Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor şi a unor
parteneriate durabile şcoală-angajatori.

Ponderile orientative a domeniilor de formare profesională
Ponderi locuri de ŢINTE orientative
Domeniul pregatirii de bază
muncă vacante pe domenii in 2015
2008
%
1. Mecanic
26, 1%
35 – 40
2. Electromecanică
5, 1%
5 – 7, 5
3. Electronică automatizări
1, 4%
2, 5 – 5
4. Chimie industrială
1, 1%
2, 5 – 5
5. Materiale de construcţii
0%
0
6. Electric
2, 5%
2, 5 – 5
7. Construcţii, instalaţii si lucrări publice
12, 2%
7, 5 – 10
8. Agricultură +Protecţia mediului
3, 1%
5
9. Silvicultură
0%
0
10. Comerţ + Economic
7%
5
11. Turism si alimentaţie
14, 1%
10 – 12, 5
12. Industrie alimentară
3, 0%
0
13. Fabricarea produselor din lemn
14, 7%
10 – 12, 5
14. Industria textilă si pielărie
14, 4%
12, 5 – 15
15. Tehnici poligrafice + Producţie media
0%
0
16. Estetica si igiena corpului omenesc
2, 4%
2, 5
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EDUCAŢIA
Indicatori de context specifici
Contextul demografic şi populaţia şcolară
Având în vedere evoluţiile ultimului deceniu, se anticipează reducerea contingentului
populaţiei de vârstă şcolară atât la nivel naţional cât şi local. Din datele demografice la nivel
de judeţ, se constată o scădere accentuată a populaţiei şcolare, principalii factori fiind
sporul natural tot mai mic, fertilitatea scăzută şi migraţia copiilor împreună cu părinţii în ţări
ale Uniunii Europene. Scăderea cea mai semnificativă se înregistrează în perioada 20052020 la grupa de vârstă între 10-24 ani, vârsta de încadrare a populaţiei şcolare.
Planificarea ofertei şi a resurselor sistemului de educaţie pe termen lung trebuie să ţină
cont de implicaţii severe ale scăderii demografice, îndeosebi a populaţiei şcolare, în paralel
cu fenomenul de îmbătrânire demografică. Ca urmare a scăderilor demografice, trebuie
luate o serie de măsuri compensatorii şi anume: creşterea ratei de cuprindere, prevenirea
abandonului şcolar şi oferte de formare profesională pentru adulţi.
Indicatori de intrare
.

Număr elevi care revin unui cadru didactic
Indicatorul este o expresie a relaţiei dintre numărul de clase şi nr. de elevi pe ani de

studii şi o expresie a procesului instructiv educativ. Acest indicator poate oferi informaţii în
legătură cu eficienţa utilizării resurselor şi calitatea actului didactic Raportul elevi/cadru
didactic din România este foarte apropiat de media ţărilor din Uniunea Europeană, care
este de 17, 1. Este important ca măsurile de eficientizare să ţină cont atât de configuraţia
reţelei şcolare existente cât şi de condiţiile care asigură un proces instructiv educativ de
calitate.
Resurse umane în învăţământ
Formarea iniţială şi formarea continuă a cadrelor didactice au constituit şi constituie
o problemă extrem de importantă a sistemului românesc de învăţământ, pentru rezolvarea
căreia au fost aplicate în ultimii ani măsuri de reformă în special prin intermediul
componentei „Pregătirea personalului didactic”, din cadrul „Proiectului de reformă a
învăţământului preuniversitar din România”.
În judeţul Sălaj, se constată un interes crescut din partea cadrelor didactice de a se
forma continuu pentru a putea promova un învăţământ de calitate, preponderent formativ,
21

COLEGIUL NATIONAL „SIMION BĂRNUŢIU” ŞIMLEU SILVANIEI

la nivelul standardelor europene, folosind tradiţiile învăţământului preuniversitar românesc
şi în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.
Este necesară existenţa planurilor de dezvoltare a resurselor umane la nivelul
inspectoratelor şcolare, atât pentru profesori cât şi pentru maiştri instructori. Participarea la
cursuri de calificare/recalificare este facilitată de accesarea Fondului Social European
( FSE), prin realizarea de proiecte.
Ţinând cont că populaţia şcolară este în scădere în perioada următoare, fapt ce
implică şi scăderea normelor didactice, obligă la identificarea şi planificarea unor măsuri
adecvate :


mobilitate în cadrul sistemului



reconversie profesională
Pentru dezvoltarea profesională a personalului didactic trebuie luate măsuri în ceea

ce priveşte actualizarea competenţelor de specialitate cu accent pe noile tehnologii şi
schimbările organizaţionale din mediul economic. De asemenea, trebuie avute în vedere şi
competenţele metodice şi cele aferente noilor calificări cerute pe piaţa muncii.
Resurse materiale şi condiţii de învăţare
În ultimii ani, prin programe operaţionale de finanţare s-au modernizat spaţiile
şcolare şi s-au făcut dotări cu echipamente necesare desfăşurării procesului educaţional.
În ceea ce priveşte mediul de învăţare putem spune că oferta disciplinelor opţionale
este în conformitate cu opţiunile educaţionale ale elevilor, exprimate în corelaţie cu oferta
iniţiată în şcoală şi se asigură condiţii optime de învăţare: în cabinete, săli, laboratoare,
iluminate

corespunzător,

mediu

psiho-afectiv

propice,

relaţia

profesor/elev

corespunzătoare, comunicarea profesor/elev este eficientă.
Calitatea infrastructurii educaţionale este o condiţie de bază pentru asigurarea
accesului tuturor la educaţie şi pentru creşterea atractivităţii şi calităţii educaţiei. În acest
sens este necesară identificarea unităţilor şcolare viabile ce necesită dezvoltarea
infrastructurii şi a dotărilor şi elaborarea de noi programe de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii şi de programe de dotare cu echipamente didactice pentru pregătirea de
specialitate
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Indicatori de proces
Mecanisme decizionale şi descentralizarea funcţională în învăţământul tehnic şi
profesional
Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate,
responsabilitate şi resurse, de la nivel central către comunitatea locală şi către unităţile de
învăţământ în adoptarea deciziilor şi exercitarea managementului general şi financiar,
vizând:
a. transferul de competenţă administrativă şi financiară de la nivel central către
administraţia publică locală
b. transferul sumelor alocate învăţământului de la bugetul de stat spre administraţia locală
şi spre unităţile de învăţământ
c. trecerea în administrarea consiliilor locale a patrimoniului imobil şi a bazei materiale,
implicarea financiară a administraţiei locale în dezvoltarea bazei materiale
Descentralizarea funcţională implică şi antrenarea sporită în mecanismele
decizionale a partenerilor sociali pentru a garanta apropierea deciziei de beneficiarii
serviciului public de educaţie. Dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formare
profesională se bazează pe structurile consultative iniţiate în sprijinul deciziei la nivel local.
Asigurarea calităţii în învăţământ
Asigurarea calităţii în învăţământ se realizează atât la nivel de sistem, cât şi la nivel
de furnizor şi se bazează pe Cadrul Naţional de Asigurare a Calităţii (CNAC). CNAC este
dezvoltat în conformitate cu Cadrul Comun European

de Asigurare a Calităţii (CCAC)

pentru educaţie şi formare profesională şi implică desfăşurarea următoarelor procese:
autoevaluarea (pe baza Manualului de Autoevaluare), monitorizarea internă, monitorizarea
externă si inspecţia de validare a raportului de autoevaluare (pe baza Manualului de
Inspecţie pentru validarea externă a autoevaluării).
Servicii de orientare şi consiliere. Opţiunile elevilor
În contextul actual, educaţia este unul dintre cele mai eficiente mijloace de ridicare a
standardelor de viaţă, de diminuare şi prevenire a diferitor fenomene cu impact negativ
asupra copiilor şi tinerilor (abandon şcolar, corupţie, infracţionalitate juvenilă, delincvenţă,
muncă ilegală, ) şi de a oferi alternative pentru soluţionarea situaţiilor de criză, ca: sărăcie,
excluziune socială, discriminare, acces limitat la informaţie. Un rol important în facilitarea
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acestor demersuri o are orientarea şi consilierea elevilor. Pentru o mai bună desfăşurare a
activităţii de consiliere, a fost necesară o creştere a numărului de profesori consilieri.
Orientarea şi consilierea elevilor poate fi abordată şi sub aspectul tendinţelor şi
evoluţiilor în sondajele de opinie ale elevilor.
Este necesară luarea unor măsuri care să vizeze creşterea gradului de acoperire şi
a calităţii serviciilor de orientare şi consiliere, cu privire la numărul de ore de
consiliere/elev, numărul de elevi testaţi aptitudinal şi consiliaţi pentru o decizie informată în
alegerea carierei, respectiv a traseului de pregătire. De asemenea, trebuie adoptat un
sistem unitar de raportare şi a unui indicator calitativ de evaluare a calităţii serviciilor de
orientare şi consiliere cu privire la fundamentarea acestora pe informaţiile relevante de pe
piaţa locală a forţei de muncă.
Rata netă de cuprindere în sistemul de educaţie şi formare profesională
Durata medie de frecventare a învăţământului a crescut cu un an în ultima perioada
de timp, ajungând la 15-16 ani. Creşterea duratei de şcolarizare este în principal consecinţa
creşterii ratei specifice de cuprindere în învăţământul superior. Diferenţa între fete şi băieţi
privind durata de durata de frecventare a învăţământului, este, de asemenea, consecinţa
creşterii mai accentuate a ratei de cuprindere în învăţământul superior al fetelor.
Ţinând cont de faptul că accesul egal reprezintă una din coordonatele reformei in
educaţie, se impun o serie de măsuri de protecţie socială a copiilor, în general şi a celor
proveniţi din familii dezavantajate, în special, măsuri care să vizeze direct sau indirect
facilitarea şi stimularea participării copiilor şi tinerilor la educaţie pentru dobândirea unui
nivel minim de pregătire profesională în vederea inserţiei profesionale pe piaţa muncii.
Grad de cuprindere în învăţământ (Rata de cuprindere specifică pe vârste)
În ceea ce priveşte gradul de cuprindere în învăţământ, în perioada 2002-2015
constatăm creşteri ale gradului de cuprindere la grupa de vârstă 3-18 ani şi o scădere la
grupa de vârstă 19-23 de ani. Cel mai ridicat grad de cuprindere se înregistrează la grupa
de vârstă 3-14 ani. La grupa de vârstă 15-18 ani comparativ cu anul 2002 se constată
uşoare creşteri fapt care se datorează faptului că începând cu anul şcolar 2003-2004 a
intrat în vigoare obligativitatea învăţământului de 10 ani. Dacă gradul de cuprindere în
învăţământul obligatoriu, pe ansamblul populaţiei, este în general satisfăcător, în realitate
există probleme privind participarea la educaţie a copiilor provenind din medii defavorizate,
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în special a celor care aparţin minorităţii rrome. Acestea reprezintă consecinţa stării
accentuate de sărăcie a unei categorii a populaţiei, a deprecierii importanţei educaţiei în
percepţia unui segment al populaţiei, fenomene care îşi pun amprenta asupra gradului de
participare la educaţie. Prin urmare, se impun o serie de măsuri care să asigure accesul la
educaţie a tuturor copiilor şi tinerilor indiferent de mediul de provenienţă.
Rata abandonului şcolar pe niveluri de educaţie
La nivelul judeţului Sălaj, ca şi în alte judeţe ale regiunii, cauzele abandonului şcolar
sunt:
inadaptarea copilului la mediul social existent în unităţile şcolare
instabilitatea teritorială a familiilor de etnie rromă
unele obiceiuri şi tradiţii specifice (căsătoria timpurie, mai ales a fetelor), defavorabile
educaţiei
suprasolicitarea derivată din pretenţiile exagerate în raport cu posibilităţile elevilor
sau atitudinea exagerat de, ” binevoitoare’’
există o slabă comunicare între părinţi şi şcoală, nici şcoala nu insistă prea mult să-i
implice pe părinţi, dar nici părinţii nu manifestă interes faţă de situaţia la învăţătură a
copiilor lor.
În ultimii ani, abandonul şcolar (calculat prin metoda „intrare-ieşire”) înregistrează o
tendinţă continuu ascendentă.
Datele privind abandonul şcolar evidenţiază o tendinţă continuu descendentă a valorii
indicatorului care evaluează acest fenomen. Tendinţa este atât vizibilă în cazul
învăţământului liceal cât şi cel profesional, precum şi la cele două segmente de populaţie
şcolară : feminină şi masculină.
Reducerea înregistrată este de un punct procentual – de asemenea la ambele filiere de
formare, scăderea cea mai importantă regăsindu-se în cazul băieţilor cuprinşi în
învăţământul liceal. Deşi, evoluţiile înregistrate în cazul abandonului şcolar în învăţământul
liceal şi profesional sunt pozitive (spre deosebire de tendinţele desprinse din analiza
aceluiaşi fenomen corespunzător învăţământului primar şi gimnazial ), în învăţământul
profesional rata de abandon se menţine încă la un nivel ridicat. Această valoare ridicată a
ratei abandonului creează în continuare probleme din perspectiva eficienţei interne a
învăţământului.
Abandonarea sistemului de învăţământ se datorează faptului că mulţi dintre părinţi
îşi implică copiii în munci în gospodărie sau în alte activităţi aducătoare de venit, lipsa
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resurselor financiare şi căsătoriile timpurii. Pentru evitarea extinderii acestui fenomen, sunt
necesare creşterea serviciilor de orientare şi consiliere pentru ai face pe copii să înţeleagă
că educaţia este un factor esenţial pentru evoluţia lor societate şi elaborarea unor programe
care să urmărească diminuarea şi prevenirea abandonului şcolar cu precădere în mediul
rural, comunităţile etnice dezavantajate, zonele afectate de migrarea populaţiei.

Rata de absolvire
Rata de absolvire a învăţământului la nivel gimnazial este în creştere, iar
discrepanţele între mediul urban şi cel rural se păstrează la un nivel ridicat. În mediul rural,
aproximativ jumătate din populaţia în vârstă de 14 ani nu deţine diplomă de capacitate sau
nu promovează testarea naţională. Rata de absolvire a învăţământului gimnazial cu şi fără
examen de capacitate a fetelor se păstrează constant mai ridicată decât cea a băieţilor.
Discrepanţele între mediul urban şi rural tind să se accentueze.
Datele statistice arată o uşoară creştere a ponderii tinerilor în vârstă de 18 ani care
finalizează liceul, cu sau fără examen de bacalaureat ( peste jumătate din tinerii în vârstă
de 18 ani au finalizat învăţământul liceal cu sau fără examen de bacalaureat). Un procent
redus dintre tineri finalizează învăţământul profesional şi tehnic. În ultima perioadă nu se
înregistrează schimbări semnificative ale acestei rate.
Absolvenţii de liceu se înscriu şi promovează examenul de bacalaureat în ponderi
constant ridicate. Foarte puţini dintre absolvenţii de liceu nu se înscriu la examenul de
bacalaureat, în timp, de asemenea, un număr mic de absolvenţi nu promovează examenul.
Gradul de participare a absolvenţilor de liceu la examenul de bacalaureat se situează
constant la un nivel ridicat, rata de participare este uşor mai ridicată în rândul fetelor. În
ceea ce priveşte rata de absolvire a învăţământului profesional şi tehnic nu se înregistrează
schimbări semnificative ale acestei rate. Diferenţele între fete şi băieţi sunt semnificative în
favoarea băieţilor, dar cu o uşoară tendinţă de micşorare a discrepanţelor în perioada
analizată.
Pentru a atinge o rată de absolvire cât mai ridicată la nivel de învăţământ secundar
inferior de cel puţin 85 %, sunt necesare luarea unor măsuri în ceea ce priveşte asigurarea
calităţii în procesul de evaluare în raport cu standardele de pregătire prin promovarea
învăţării centrate pe elev, urmărirea şi încurajarea progresului individual şi dezvoltarea
programelor remediale pentru elevii cu dificultăţi de învăţare sau a celor proveniţi din medii
dezavantajate.
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Structura populaţiei pe niveluri de educaţie (după ultimul nivel de studii
absolvit)
Populaţia şcolară reprezintă o categorie foarte importantă a resurselor umane –
aceasta putând fi prognozată cu destulă precizie pentru perioade scurte şi medii, având în
vedere că cele mai multe componente ale acesteia au o evoluţie similară cu elementele
prognozei demografice.
În ceea ce priveşte populaţia şcolară, se constată scăderi la nivel primar, gimnazial,
postliceal şi superior şi creşteri la liceal şi profesional. Creşterile la nivel liceal şi profesional
se datorează în primul rând faptului că începând cu anul şcolar 2004-2005 s-a trecut la
învăţământul obligatoriu de 10 clase şi în al doilea rând faptului că după finalizarea
învăţământului obligatoriu absolvenţii îşi pot continua studiile prin înscrierea absolvenţilor
de ciclu inferior în ciclul superior al acestuia, înscrierea absolvenţilor şcolilor de arte şi
meserii în anul de completare şi înscrierea absolvenţilor anului de completare în ciclul
superior al liceului
Conform estimărilor, într-o perioadă de circa 10 ani, populaţia şcolară va scădea cu
până 15-20%. Deşi tendinţa generală este de reducere a populaţiei, evoluţiile demografice
se reflectă în mod diferit la nivelul segmentelor de populaţie şcolară cuprinse în diferitele
niveluri de învăţământ, date fiind ratele diferite de cuprindere specifice, pe vârste sau pe
ansamblul grupelor de vârste corespunzătoare respectivelor niveluri de educaţie. Astfel, în
învăţământul preşcolar, se constată o creştere a efectivelor de copii, atât pe ansamblul
populaţiei şcolare cât şi pe medii de rezidenţă, consecinţă a creşterii ratei de participare la
acest nivel de educaţie. Tendinţele demografice negative afectează, însă, drastic efectivele
de elevi din învăţământul primar şi gimnazial, dat fiind caracterul de obligativitate al acestor
cicluri de învăţământ, cicluri care, cel puţin teoretic, trebuie să cuprindă întreaga populaţie
de vârstă corespunzătoare. Reducerea efectivelor şcolare corespunzătoare învăţământului
primar şi gimnazial, care va continua şi în următorii ani, conform prognozelor demografice,
va antrena consecinţe la nivelul resurselor umane, sub aspect cantitativ şi chiar în ceea ce
priveşte proiectarea reţelei şcolare, în special din mediul rural. La nivelul învăţământului
liceal şi profesional, ca urmare a creşterii cererii de educaţie pentru aceste filiere de
formare efectivele de elevi au înregistrat o tendinţă continuu ascendentă, tendinţă
manifestată atât în cazul populaţiei din mediul urban, cât şi din rural.

Rata de succes
Pe baza rezultatelor obţinute de elevi la examenele de sfârşit de ciclu constatăm că
atât la testele naţionale, cât şi la examenele de bacalaureat procentul de promovabilitate
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la nivelul judeţului Sălaj este în creştere, ceea ce denotă o creştere calitativă a nivelului de
pregătire a elevilor absolvenţi.
Analizând rezultatele elevilor la examenul de bacalaureat se observă că absolvenţii
de liceu se înscriu şi promovează examenul de bacalaureat în ponderi constant ridicate.
Rezultatele analizate ne permit să sesizăm o creştere calitativă a nivelului de pregătire al
elevilor absolvenţi, legată şi de formările la care au participat majoritatea profesorilor.
Rata de tranziţie la următorul nivel de educaţie
Rata de tranziţie de la învăţământul gimnazial la învăţământul liceal înregistrează o
uşoară tendinţă ascendentă. Se poate estima, astfel, că o proporţie importantă dintre elevi
părăsesc sistemul de învăţământ încă dinainte de intrarea în clasa a VIII-a. Diferenţe
importante în trecerea de la învăţământul gimnazial la nivelul secundar de educaţie se
înregistrează în funcţie de filiera de formare spre care se orientează absolvenţii. În funcţie
de criteriul sex, valorile ratelor de tranziţie la învăţământul liceal sunt sensibil egale.
Diferenţe importante, se manifestă, însă, la nivelul fiecăruia dintre cele două filiere
de formare. Pentru creşterea ratei de tranziţie între nivelele de educaţie şi în mediul rural
este necesară dezvoltarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară de calitate, inclusiv
orientarea şi dezvoltarea profesională şi a carierei a elevilor din mediul rural.
Rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie
Conform definiţiei Eurostat, rata de părăsire timpurie a sistemului de educaţie se
referă la tinerii din grupa de vârstă 18-24 de ani care au părăsit sistemul de educaţie cu
doar învăţământul secundar inferior sau mai puţin (maxim ISCED 2) absolvit.
România se confruntă cu un fenomen accentuat de părăsire timpurie a şcolii.
Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de
învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare pe piaţa muncii. Şansele de ocupare a unui loc de
muncă de către cei care părăsesc şcoala timpuriu sunt reduse întrucât nu posedă
competenţele de bază şi cunoştinţele necesare, iar aceasta le afectează integrarea în viitor
pe piaţa muncii.
Amploarea acestui fenomen impune o abordare la nivel naţional în vederea unei
soluţionări corecte. P.O.S.D.R.U. abordează fenomenul părăsirii timpurii a şcolii prin
intervenţii timpurii sub forma furnizării de servicii de orientare şi consiliere de calitate,
dezvoltarea unor iniţiative şi programe pentru menţinerea în educaţie a elevilor cu risc de
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părăsire timpurie a şcolii. Intervenţiile timpurii presupun ca orientarea şi consilierea devin
un demers sistematic şi coerent începând din clasa a VII-a.
Studii şi analize realizate la nivel european evidenţiază contribuţia importantă a
orientării şi consilierii în atingerea a trei dintre „obiectivele Lisabona” stabilite pentru
sistemele de educaţie şi formare profesională: creşterea participării la învăţământul liceal,
creşterea participării adulţilor la educaţie şi formare, reducerea părăsirii timpurii a şcolii. În
România, la nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională iniţiala, la toate nivelurile,
accesul la serviciile de orientare şi consiliere este limitat.
Rata elev/consilier în învăţământul preuniversitar depăşeşte nivelul de 800 de
elevi/consilier (limita legală în România). Numărul de ore de orientare şi consiliere per elev
înregistrează valori scăzute la nivel naţional.
Părăsirea timpurie a şcolii de către elevi influenţează în mod negativ oportunităţile de
învăţare, poziţia şi evoluţia lor viitoare în societate. Şansele de ocupare a unui loc de
muncă de către cei care părăsesc şcoala de timpuriu sunt reduse din moment ce ei nu
posedă competenţele de bază şi cunoştinţele necesare. Numărul mare al celor care
părăsesc timpuriu şcoala şi persistenţa acestui fenomen limitează capacitatea educaţiei şi
formării profesionale iniţiale de a dezvolta, la nivelul tinerilor, bagajul de competenţe şi
cunoştinţe necesar proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii. Pentru evitarea acestui
fenomen sunt necesare următoarele :
 Programe integrate pentru menţinerea elevilor în educaţie şi prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii;
 Activităţi de tip “ Şcoala după şcoală”, învăţarea asistată şi educaţie remedială ;
 Programe integrate şi oferte educaţionale pentru reintegrarea în sistemul de
educaţie a celor care au părăsit şcoala timpuriu, inclusiv programe de tip “ A doua
şansă în educaţie “;
 Dezvoltarea de instrumente şi servicii integrate de informare, orientare, consiliere şi
dezvoltare personală;
Procentul elevilor cu nivel scăzut al competenţelor de citire/lectură ( PISA)
Rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă de 15 ani)
arată faptul că procentul de persoane cu un nivel scăzut al competenţelor în acest domeniu
din UE creşte tot mai mult per ansamblu, ţara noastră situându-se pe ultimele locuri.
Persoane cu un nivel scăzut al competenţelor în materie de citit (în vârstă de 15 ani)
pe scara de alfabetizare la citire/lectură (PISA) în UE în 2000 şi 2006
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Fig.

Având în vedere rezultatele PISA pentru alfabetizarea la citire (pentru tinerii în vârstă
de 15 ani), România trebuie să acorde o maximă importanţă în investigarea motivelor
deteriorării performanţelor de citire în rândul elevilor şi a elaborării unor planuri naţionale
de acţiune pentru dobândirea competenţelor de bază, inclusiv cele destinate adulţilor.
Ponderea populaţiei cu vârste cuprinse între 20-24 de ani care au absolvit cel puţin
învăţământul secundar superior
În cazul creşterii nivelului de studii până la învăţământul secundar superior, evoluţia
a fost lentă, dar constantă. Aceasta a cunoscut o redresare în ultimii ani, însă nu suficient
pentru a atinge obiectivul fixat pentru 2020- 85%.
În România, ponderea populaţiei care a absolvit cel puţin învăţământul secundar
superior se află în limite procentuale apropiate de media UE .
Proiecţii demografice la orizontul anului 2025
Populaţia judeţului scade într-un ritm alarmant şi va urma să scadă ca urmare a
procesului de îmbătrânire fără ca ritmul natalităţii să fie satisfăcător
Judeţ / grupe de vârstă (ani) 2003 2005 2010 2015 2020 2025
Sălaj
249, 2 246, 8 240, 0 232, 2 223, 4 213, 7
0-14
45, 0 42, 4 38, 9 37, 4 35, 1 32, 2
15-64
167, 3 167, 3 165, 0 159, 6 153, 3 147, 2
65 şi peste
36, 9 37, 1 36, 1 35, 2 35, 1 34, 3
Sursa INS
În perioada următoare se constată o scădere semnificativă a populaţiei în 2010 şi
până în 2025 raportată la anul 2003.
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Principalul factor care a determinat scăderea populaţiei este sporul natural tot mai
mic. În ceea ce priveşte mobilitatea ocupaţională în perioada 1990-2003, judeţul Sălaj se
situează sub media naţională, având 20 % emigranţi din totalul populaţiei active a judeţului.
Rata de participare în formarea continuă a populaţiei adulte (25-64 de ani)
Formarea profesională a adulţilor

trebuie să ofere acestora

posibilitatea unei

adaptări rapide la cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii. În acest context,
diversificarea şi creşterea ofertei calităţii ofertei de formare profesională trebuie să fie o
preocupare permanentă.
De asemenea este necesară dezvoltarea unor programe care să conducă la
conştientizarea şi schimbarea atitudinii persoanelor şi instituţiilor implicate, în favoarea
creşterii motivării participării la formarea profesională continuă şi a învăţării pe tot parcursul
vieţii. Asta înseamnă : campanii mass-media destinate unor grupuri ţintă şi publicarea în
mod regulat de materiale relevante pentru factorii interesaţi referitoare la formarea
profesională continuă.

Indicatori de impact
Impactul sistemului de învăţământ tehnic asupra ratei şomajului
La nivelul judeţului Sălaj se constată o rată crescută a şomajului şi mai ales a celui
de lungă durată în rândul tinerilor, fapt ce sugerează o problemă serioasă a sistemului de
pregătire educaţional. Conectarea insuficientă a sistemului de educaţie cu piaţa muncii
este un factor de creştere a riscului de a deveni şomer şi de a intra în faza şomajului de
lungă durată sau de excludere de pe piaţa muncii.
Chiar dacă

oferta educaţională s-a făcut ţinând cont de

planul de dezvoltare

economică şi socială a judeţului pe termen mediu şi lung şi prognoza cererii de forţă de
muncă trebuie luate în continuare măsuri privind asigurarea accesului egal pentru toţi la
procesul de învăţare şi obţinerea competenţelor şi calificărilor necesare integrării
sustenabile pe piaţa muncii.
Această prioritate are drept ţintă

atât nevoile specifice ale indivizilor anterioare

abandonului şcolar sau finalizării procesului de educaţie, precum şi nevoile ulterioare
absolvirii ca persoană activă, integrată pe piaţa muncii, în vederea prevenirii şomajului în
rândul tinerilor sau slabei participări la pregătirea profesională continuă, fenomene a căror
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amploare necesită acţiuni naţionale şi nu intervenţii regionale, care au un efect şi un impact
limitat.
Gradul de utilizare a competenţelor dobândite de absolvenţi la locul de muncă
În ceea ce priveşte indicatorul "gradul de utilizare a competenţelor dobândite de
absolvenţi la locul de muncă", AJOFM Sălaj nu monitorizează, încă, un astfel de indicator.
Mai multe observaţii legate de acest indicator se pot obţine pe baza unor
anchete/sondaje periodice efectuate în rândul absolvenţilor şi angajatorilor vizând inserţia
profesională
Evoluţia planurilor de şcolarizare
În perioada 2002-2020, populaţia şcolară

cuprinsă în învăţământul tehnic şi

profesional a avut o evoluţie ascendentă, raportată la numărul total de elevi cuprinşi în
învăţământul liceal şi profesional, lucru ce s-a datorat unei oferte educaţionale echilibrată şi
atractivă.
Analizând planurile de şcolarizare în perioada 2002-2020 putem spune că oferta
educaţională a fost armonizată cu piaţa muncii pentru a menţine echilibru constant între
cerere şi ofertă şi că ponderea elevilor cuprinşi în învăţământul tehnic şi profesional este
mai mare decât cea

în învăţământul teoretic şi vocaţional

ceea ce denotă că oferta

calificărilor prin învăţământ tehnic şi profesional este o ofertă destul de atractivă.
Adaptarea ofertei educaţionale la calificările cerute pe piaţa muncii se reflectă prin
creşterea numărului de elevi în domeniul agricultură, servicii şi comerţ, turism şi alimentaţie
publică,

construcţii şi o scădere în domeniul mecanic, textile-pielărie şi fabricarea

produselor din lemn.
Analizând informaţiile anterioare constatăm că oferta educaţională a fost adaptată la
cerinţele pieţei muncii printr-o proiectare adecvată a planurilor de şcolarizare pe
domenii/profile şi calificări în perspectiva 2020, urmărindu-se dezvoltarea ofertei
educaţionale în domeniile: electronică şi automatizări, construcţii şi lucrări publice, comerţ,
servicii şi turism şi alimentaţie publică, domenii viabile în perioada următoare.
În judeţului Sălaj,

preocupările privind calitatea învăţământului şi prevederile

noului cadru legislativ constituie premise pentru asigurarea unei corelări corespunzătoare
între obiectivele educaţionale şi nevoile de dezvoltare economică şi socială specifice unei
economii bazate pe cunoaştere. În ceea ce priveşte oferta curentă de formare profesională
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iniţială, accentul a fost pus pe dimensiuni şi principii specifice: orientarea educaţiei către
dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi aptitudinilor, o ofertă educaţională mai flexibilă,
posibilitatea de a realiza parcursuri şcolare individualizate; introducerea unor mijloace noi
de selectare şi organizare a conţinutului disciplinelor de învăţământ, adaptarea acestui
conţinut al învăţării la cerinţele vieţii cotidiene şi la caracteristicile pieţei forţei de muncă;
responsabilizarea partenerilor sociali la probleme legate de educaţie.
Corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii s-a realizat şi prin modul de
fundamentare a cifrei de şcolarizare. În învăţământul preuniversitar cifra de şcolarizare s-a
realizat potrivit metodologilor aprobate de M.E.N., pe baza nevoilor de dezvoltare
economică identificate la nivel judeţean împreună cu partenerii sociali.
Un impediment considerabil în calea planificării ofertei de formare profesională este
incapacitatea factorilor implicaţi de a face distincţia între cererea de forţă de muncă pe
termen scurt şi pe termen lung. Se pune prea mult accent pe cererea pe termen scurt şi pe
problemele presante actuale. Capacitatea de prognoză este redusă. Planificarea în
învăţământ a căpătat o nouă dimensiune, prin includerea nivelului regional de dezvoltare.
Dezvoltarea regională va constitui baza pentru cea mai mare parte a sprijinului pe care
România urmează să-l primească din partea UE, prin intermediul fondurilor structurale.
Reţele şcolare
La nivelul judeţului Sălaj există 16 unităţi de învăţământ în care se desfăşoară
învăţământul tehnic şi profesional din care 1 colegiu naţional, 2 colegii tehnice, 12 grupuri
şcolare şi 1 de şcoli de arte şi meserii. Dintre cele 16 de unităţi, 8 sunt în mediul urban şi 8
în mediul rural.
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Parteneriatul cu agenții economici
Parteneriatul şcoală - intreprindere îşi propune realizarea unui învăţământ formativ
care are ca scop formarea unor deprinderi corecte de muncă, flexibilitate şi adaptare la
cerinţele pieţei muncii şi a agenţilor economici.
Pentru a putea obţine acest lucru este nevoie de elaborarea unui plan

de

şcolarizare şi pe baza posibilităţilor de efectuare a practicii la angajatori, de încheiere de
parteneriate cu agenţii economici, de monitorizare a activităţii elevilor de către cadrul
didactic şi de către un reprezentant al angajatorului, de activitate practică în şcoală (pe
domenii, unde există dotare şi de evaluare (şcoală + agent economic, alţi parteneri).
Pentru a exista o relaţie cât mai strânsă între şcoală şi agentul economic ar fi
necesar crearea unui cadru legislativ prin care agenţii economici să beneficieze de anumite
facilităţi în urma contractelor încheiate cu şcolile cum ar fi:
Asigurarea parteneriatelor cu agenţii economici pentru desfăşurarea în bune condiţii
a practicii săptămânale şi comasată;
asigurarea cadrului necesar pentru practică;
stimularea financiară a agenţilor economici care asigură efectuarea practicii;
rezolvarea problemelor privind transportul elevilor la agenţii economici;
asigurarea din partea agentului economic a utilajelor moderne din domeniul în care
se face practica;
asigurarea parcurgerii programelor de instruire practică comasată şi strategii de
pregătire la agenţii economici cu care are şcoala contracte de parteneriat;
Proiecţia cererii şi ofertei de locuri de muncă pe termen mediu (2014 - 2020)
În 2011, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei
Sociale (INCSMPS) a realizat, Studiu previzional privind cererea de formare
profesională la orizontul 2017 şi în perspectiva 2020.
Studiul a fost realizat de către INCSMPS în calitate de partener în cadrul Proiectului
strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2014 „Corelarea ofertei educaţionale a
învăţământului profesional şi tehnic cu cerinţele pieţei muncii”, proiect al cărui lider de
parteneriat a fost Centrul Naional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.
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Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen
mediu şi lung a fost realizată utilizând o metodologie similară cu cea utilizată de
Universitatea Cambridge în modelul de prognoză utilizat de CEDEFOP, dar prezintă unele
abordări inovative generate de gradul mult mai mare de detaliere a informaţiilor dorite.
Astfel, s-a realizat o proiecţie a cererii potenţiale de forţă de muncă (definită ca
cererea de forţă de muncă rezultată din dinamica economică - descrisă prin indicatori ai
investiţiilor brute interne şi extrene şi ai valorii adăugate brute) de-a lungul orizontului de
prognoză.
Cererea potenţială reprezintă nivelul estimat ca necesar, în termeni de populaţie
ocupată, conform previziunilor economice. Acest
persoanelor efectiv

nivel va fi satisfăcut când numărul

ocupate este egal cu nivelul estimat ca necesar de populaţie

ocupată; în celelalte cazuri vom avea un deficit sau un excedent faţă de necesarul de
populaţie ocupată.
Cererea potenţială nu trebuie considerată ca

cerere efectivă. De asemenea, nu

trebuie confundată cu popuaţia ocupată (deşi are valori aparent identice sau apropiate faţă
de aceasta). Cererea potenţială estimează necesarul de populaţie ocupată, însă evouţia
populaţiei efectiv ocupate depinde nu numai de evoluţiile economiei ci de o multitudine de
alţi factori, în primul rând demografici, migraţie etc.
Pentru estimarea ei s-a utilizat o tehnică de modelare econometrică.
A fost estimată şi cererea înlocuită (definită ca număr de locuri de muncă rezultate
din retragerea participanţilor la activitatea economică ca urmare a pensionărilor). Este de
menţionat că cererea înlocuită este o variabilă intermediară, astfel încât valorile ei nu
descriu decât evoluţii ale unor structuri ecopnomice trecute.
Mai mult, lipsa unor informaţii detaliate cu privire la structura pe vârste a populaţiei
ocupate a făcut ca estimarea să fie făcută pe grupe de vârstă şi în ipoteze care induc un
anume grad de eroare al estimării. Prin urmare, aceste estimări trebuie privite cu rezerve.
Utilizând cele două variabile (cererea potenţială şi cererea înlocuită) s-a estimat
cererea agregată de forţă de muncă pentru anul 2013 şi s-a extins prognoza pentru
orizontul 2020.
Analizând informaţiile cu privire la dinamica cererii potenţiale (măsura creării sau
distrugerii de locuri de muncă în viitor) şi a cererii înlocuite s-au estimat locurile de muncă
disponibile, în ipotezele de calcul al celor două variabile.
Acest indicator poate lua valori pozitive dacă există cerere potenţială sau dacă
aceasta indică distrugere de locuri de muncă dar nivelul cererii înlocuite este mai mare
decât distrugerea de locuri de muncă.
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Modelul econometric macroeconomic utilizat pentru estimarea cererii de forţă de
muncă la nivel naţional a utilizat serii de date de la Institutul Naţional de Statistică, pentru
perioada 2000-2018 privind:
- populaţia ocupată în activităţi ale economiei naţionale (diviziuni CAEN REV1)
- valoarea investiţiilor brute în bunuri corporale în activităţi ale economiei naţionale
(diviziuni CAEN REV1)
- valoarea adăugată brută în activitatăţi

ale economiei naţionale (diviziuni CAEN

REV1)
- valoarea costului mediu lunar al salariaţilor în activităţi ale economiei naţionale
(diviziuni CAEN REV1)
Proiecţia cererii de forţă de muncă şi a cererii de formare profesională pe termen
mediu şi lung a fost realizată în trei tipuri de scenarii:
 Scenariul MODERAT a fost construit pe baza următoarelor ipoteze:
 evoluţia valorii adăugate brute (VAB) conform prognozelor Comisiei Naţionale de
Prognoză (Prognoza de primăvară 2011) pentru perioada 2011-2014
 pentru perioada 2014 – 2020 s-a presupus următoarea evoluţie a valorii adăugate
brute: un ritm anual de creştere în industrie de 1. 0325, un ritm de 1. 0305 în
construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1. 0165 (valori
calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru
perioada 2011 – 2012). S-a considerat că în cadrul fiecărei ramuri, diviziunile
componente urmează evoluţia ramurii. S-a optat pentru alegerea pentru perioada
2014-2020 a unor ritmuri de creştere a VAB inferioare anului 2013 deoarece s-a dorit
luarea în considerare a prezumtivei crize economice pe care specialiştii o
previzionează după anul 2013.
 pentru evoluţia Costului forţei de muncă pentru anii 2009 şi 2010 s-a ţinut cont de
valorile reale publicate de Institutul Naţional de Statistică, în timp ce pentru anii
2011-2020 s-a considerat un ritm anual de creştere constant şi egal cu 1. 015.
 pentru evoluţia Investiţiilor brute s-a pornit de la ritmul de scădere anual pentru
2009 (0. 76) pe total industrie calculat din datele de la INS - tempo online. În lipsa
altor informaţii s-a considerat că această scădere a fost înregistrată identic la nivelul
fiecărei diviziuni CAEN. Pentru perioada 2010 – 2020 s-a estimat trendul liniar al
variabilei pe baza datelor observate pe întreaga perioadă de analiză.
 Scenariul OPTIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
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 VAB în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1. 1 faţă de 2009 în industrie, un
ritm de scădere de 0. 9 faţă de 2009 în construcţii, în timp ce în servicii se menţine
constantă pe perioada 2010-2011. Pentru perioada 2012- 2013 se menţin evoluţiile
prognozate de Comisia Naţională de Prognoză, în timp ce pentru perioada 20142020 s-a considerat un ritm anual de creştere în industrie de 1. 036, un ritm de 1.
044 în construcţii şi respectiv un ritm anual de creştere în servicii de 1. 032 (valori
calculate ca o medie aritmetică a ritmurilor anuale de creştere aşteptate pentru
perioada 2011 – 2013).
 Investiţiile brute în 2010 înregistrează un ritm de creştere de 1. 15 faţă de 2009.
Pentru perioada 2011- 2020 s-a estimat apoi trendul liniar al variabilei.
 Scenariul PESIMIST a presupus următoarele variaţii faţă de scenariul MODERAT:
 VAB în perioada 2014 - 2020 se menţine la nivelul prognozat pentru anul 2011. De
asemenea, s-a ţinut cont şi de rezultatele anchetei în firme, conform cărora peste
jumătate dintre cei intervievaţi sunt de părere că România nu îşi va reveni din criza
economică până în anul 2013.
 Costul forţei de muncă în 2010 îşi menţine ritmul de creştere pe care l-a avut în
2009 comparativ cu 2008, în timp ce pentru anii 2011-2020 s-a considerat un ritm
anual de creştere de 1. 015 constant.
A fost prognozată separat şi evoluţia celor 18 diviziuni CAEN (Rev. 1) ce au fost
excluse din modelul econometric din cauza lipsei de date. Pentru acestea s-a emis ipoteza
conform căreia evoluţia populaţiei ocupate din cadrul lor îşi menţine trendul observabil
pentru perioada 2000- 2008.
În final, s-a corectat modelul cu eroarea obţinută din predicţia populaţiei ocupate
totale la nivel naţional pentru anii 2009 şi 2010 (engl. nowcast) cu valorile reale (erorile au
fost de aprox. 1-2%).
Rezultatele proiecţiilor
1. Proiecţia cererii potenţiale la nivel naţional
Rezultatele prognozei cererii potenţiale de forţă de muncă (funcţie de dinamica
economică ce generează sau distruge locuri de muncă) la nivel naţional pentru
perioada 2011 – 2020 indică scăderea acesteia în ipotezele scenariului pesimist şi a celui
moderat şi creşterea acesteia în ipoteza scenariului optimist.
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(mii persoane)

2009

scenariu
PESIMIST
9243

scenariu MODERAT
(de bază)
9243

scenariu
OPTIMIST
9243

2010

9239

9239

9239

2011

8939

9161

9400

2012

8951

9095

9414

2013

8972

9045

9437

2014

8937

9032

9440

2015

8903

9021

9444

2016

8867

9009

9447

2017

8831

8996

9450

2018

8794

8982

9452

2019

8756

8968

9454

2020

8718

8954

9456

2. Proiecţia cererii potenţiale, a cererii înlocuite şi a cererii agregate de forţă de
muncă la nivel de regiune de dezvoltare şi la nivel de judeţ – scenariul
moderat
În ipotezele scenariului de bază (moderat) poiecţia cererii potenţiale relevante pentru
invăţământul profesional şi tehnic indică, la nivel regional, trenduri de reducere continuă
între 2012-2020 în regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Sus-Est, Sud-Vest şi trenduri de scădere
în perioada 2012-2014 urmate de trenduri de creştere între 2015 şi 2020 în regiunile Sud,
Centru, Vest, Bucureşti-Ilfov.
Proiecţia cererii potenţiale de forţă de muncă la nivel judeţean a fost estimată prin
dezagregarea proiecţiilor la nivel regional privind populaţia ocupată.
Proiecţia în structură de ocupaţii pentru fiecare judeţ în parte a plecat de la asumpţia
că este puţin probabil să se producă în următorii trei ani modificări structurale semnificative
faţă de anul 2009.
Pornind de la ratele de pensionare pe ocupaţii la nivel naţional (sursa: CEDEFOP
din LFS (AMIGO)), s-a coborât la nivel regional luându-se în considerare diferenţele dintre
rata de ocupare a persoanelor vârstnice (peste 55 de ani) la nivel naţional şi pe regiuni.
Apoi, ratele de pensionare au fost rafinate la nivel de judeţ prin raportarea la
ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată a judeţului respectiv şi
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compararea acesteia cu ponderea populaţiei de 55 ani şi peste în populaţia totală ocupată
a regiunii din care face parte judeţul.
Cererea agregată de forţă de muncă la nivel naţional a fost obţinută din însumarea
cererii potenţiale cu cererea înlocuită de forţă de muncă.
Se observă faptul că – la nivel naţional - în fiecare an de prognoză, cererea înlocuită
compensează scăderile cererii potenţiale rezultată din evoluţia potenţială a activităţilor
economice. Diferenţa dintre cererea înlocuită şi modificarea cererii potenţiale faţă de anul
anterior este explicată de existenţa unor locuri de muncă disponibile. Estimarea dinamicii
acestora, ca şi a cererii potenţiale, înlocuite şi agregate în ipotezele scenariului de bază
(moderat) arată existenţa unor oportunităţi pentru ocuparea tinerilor absolvenţi sau a
inactivilor, respectiv a şomerilor.
Dacă acceptăm ipoteza că ponderea populaţiei inactive nu se modifică şi nici nu au
loc reduceri ale ratei şomajului, putem să considerăm ca aceste locuri de muncă vor putea
fi disponibile pentru absolvenţii din diferite domenii relevante pentru învăţământul
profesional şi tehnic.
Prognoze ale cererii pentru Regiunea Nord Vest (nr. persoane)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Prognoze ale
cererii potențiale
Prognoze ale
cererii înlocuite
Prognoze ale
cererii agregate

2018

2019

2020

812965

802098

792995

795139

786946

782972

779347

776074

773158

770599

7173

7077

6997

7015

6943

6908

6876

6847

6822

6799

820138

809175

799991

802155

793890

789880

786223

782922

779979

777398

Prognoze ale cererii pentru judeţul Sălaj
2011 2012 2013 2014
Prognoze ale
cererii
potentiale
Prognoze ale
cererii
înlocuite
Prognoze ale
cererii
agregate

2015

2016

2017

2018

2019

2020

86974

85811

84837

85067

84190

83765

83377

83027

82715

82441

905

893

883

886

876

872

868

864

861

858

87879

86704

85720

85952

85067

84637

84245

83891

83576

83299
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II. 1. 2. ANALIZA SWOT A CORELĂRII OFERTEI DE FORMARE CU CEREREA
În urma analizării informaţiilor, datelor şi concluziilor din datele anterioare rezultă
următoarele puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care au stat la baza stabilirii
priorităţilor pentru judeţul Sălaj:
PUNCTE TARI
Creşterea ponderii numărului de elevi
în sistemul de învăţământ profesional
şi tehnic;
Creşterea gradului de adaptare a
ofertei educaţionale la cererea de pe
piaţa muncii, prin scăderea domeniilor
mecanică şi textile pielărie;
Buna funcţionare a structurilor
parteneriale (CLDPS);
Existenţa documentelor de planificare
strategică pe termen lung a ofertei de
calificare, corelată la toate nivelurile
decizionale:regional (PRAI), judeţean
(PLAI), unitate şcolară (PAS)
Planificarea ofertei de pregătire
profesională pe baza recomandărilor
PRAI, PLAI - parţial (creşterea
numărului de elevi la profilul servicii
scăderea profilului tehnic creşterea
domeniilor constructii, turism)
Dezvoltarea serviciilor de orientare şi
consiliere a elevilor, prin creşterea
numărului de profesori consilieri la
nivelul regiunii;
Implementarea
sistemului
de
asigurare a calităţii în învăţământul
profesional şi tehnic în toate unităţile
de învăţământ profesională şi tehnic
Îmbunătăţirea parteneriatului unităţilor
de învăţământ cu agenţii economici,
prin
creşterea
numărului
de
parteneriate
ale
unităţilor
de
învăţământ;
OPORTUNITĂŢI
Posibilitatea realizării de proiecte
finanţate prin fondurile structurale
pentru îmbunătăţirea infrastructurii
şcolare (POR);
Posibilitatea accesării (POSDRU)
pentru dezvoltarea resurselor umane
în concordanţă cu cerinţele pieţei

PUNCTE SLABE
Număr redus de unităţi de învăţământ
autorizate pentru programe de
educaţie a adulţilor
Lipsa strategiilor de dezvoltare a
resurselor umane pe domenii de
calificare cerute pe piaţa muncii
Rata de succes a examenelor de
certificare foarte ridicată, dar
competenţe scăzute ale absolvenţilor
la angajare; nepotrivire între
exigenţele angajatorilor şi
competenţele absolvenţilor;
Dezvoltarea insuficientă a
competenţelor antreprenoriale ale
elevilor, inclusiv prin Curriculum în
Dezvoltare Local (CDL);
Existenţa a unui număr mare de
unităţi de învăţământ cu nivelul 1 de
calificare în mediul rural, fără o bază
materială minimală calificării;
Lipsa interesului agenţilor economici
pentru realizarea pregătirii practice de
calitate şi a unor parteneriate
eficiente cu unităţile de învăţământ;
Elaborarea formala a CDL în
parteneriat cu agentii economici;
Lipsa
dotării
cu
echipamente
didactice, îndeosebi în unităţile de
învăţământ din mediul rural;

AMENINŢĂRI
Reducerea populaţiei de vârstă
preşcolară şi şcolară până în 2025;
Creşterea abandonului şcolar în
mediul rural;
Participarea scăzută a adulţilor la
programe de formare continuă - în
contrast cu nevoile de formare în
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muncii;
Posibilitatea
sprijinirii
proiectelor
pentru educație din fondurile Comisiei
Europene pentru educație prin
ANPCDEFP

creştere şi ţintele europene ;
Lipsa unor prognoze pe termen scurt
şi mediu privind dezvoltarea
sectoarelor/domeniilor economiei
regionale/locale;

REZUMATUL PRINCIPALELOR CONCLUZII ŞI OBIECTIVELE DEZVOLTĂRII LA
ORIZONTUL ANULUI 2020
În urma analizelor au fost formulate concluzii şi recomandări după cum urmează:
Reducerea populaţiei de vârstă şcolară, precum şi a grupei de vârstă 15-64 ani,
concomitent cu creşterea numerică continuă a populaţiei în vârstă de peste 65 ani, arată
pericolul unui deficit de forţă de muncă tânără, dar şi necesitatea de personal calificat
pentru asistenţa socială şi medicală, care se vor avea în vedere la planificarea ofertei
educaţionale.
Eficientizarea reţelei şcolare va trebui să ia în considerare numărul de intrări care vor
fi ţinând cont de rezultatul acestei analize: spor natural negativ, populaţie îmbătrânită,
populaţia viitoare preponderent feminină în anumite zone, educaţie multiculturală, creşterea
accesului pentru grupurile etnice dezavantajate. Evoluţiile demografice scot în evidenţă
necesitatea implicării unităţilor de învăţământ ca furnizori de formare continuă, pentru
pregătirea grupei de vârsta de mijloc pentru cerinţele de competenţe şi calificări cerute pe
piaţa muncii. Vor fi luate în considerare şi fenomenele de migraţie externă.
Necesitatea creşterii nivelului de calificare şi asigurarea unei pregătiri de bază largi,
competente tehnice generale, solide; realizarea de parteneriatelor şcoală agent economic
şi realizarea de C.D.L. conform cerinţelor agenţilor economici.
Referitor la cererea de pe piaţa muncii au fost formulate următoarele concluzii şi
recomandări:
Domeniul care se regăseşte în majoritatea judeţelor regiunii este domeniul serviciilor
şi construcţiile. Raportul cerere-ofertã pe domenii de activitate este negativ, conform
prognozelor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţificã în Domeniul Muncii şi
Protecţiei Sociale, urmând o tendinţã de scădere către anul 2020.
Proiecţiile arată că în anul 2020 cererea de forţă de muncă va fi orientată spre:
industria prelucrătoare
construcţii
comerţ
transport - depozitare
41

COLEGIUL NATIONAL „SIMION BĂRNUŢIU” ŞIMLEU SILVANIEI

hoteluri şi restaurante.
Prognozele pe termen mediu sugerează că cererea potenţială pe profesii, va fi orientată
spre:
lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi
meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii artizanale, reglare şi întreţinere a maşinilor şi
instalaţiilor
muncitori operativi la instalaţii şi maşini, asamblori maşini, echipamente şi alte produse.
Sunt sugerate tendinţe de scădere a ocupării în agricultură, vânătoare şi silvicultură,
administraţie publică şi apărare, precum şi în învăţământ.
Proiecţia cererii pieţei muncii pe ocupaţii relevă o descreştere în rândul muncitorilor
necalificaţi din toate domeniile şi a agricultorilor. Pentru aceştia se recomandă o menţinere
în sistemul de pregãtire cât mai mult astfel încât să obţinã calificări de nivele cât mai
ridicate (3,4) crescându-le astfel şansele de ocupare pe piaţa muncii.
Întărirea capacităţii manageriale nu numai la nivelul şcolilor, ci şi al autorităţilor
locale, deoarece fără o pregătire adecvată a autorităţilor şi dezvoltarea unor departamente
bine pregătite pentru problematica educaţională, nu putem vorbi de o bună funcţionare în
sistemul descentralizat.
Consolidarea autonomiei unităţilor de învăţământ, prin accelerarea procesului de
descentralizare, cu stabilirea unor competenţe clare legate de managementul integrat al
resurselor umane, precum şi de managementul financiar.
Întărirea capacităţii instituţionale şi a competenţelor structurilor parteneriale create la
nivel local şi regional, precum şi identificarea unor soluţii de susţinere a activităţii acestor
structuri.
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II.2 ANALIZA MEDIULUI INTERN
AUTOEVALUAREA
Printr-un management educaţional promovat în conformitate cu standardele
curriculum-ului naţional, Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu” Şimleu Silvaniei asigură tuturor
tinerilor din Bazinul Şimleului oportunităţi de educaţie astfel încăt absolvenţii noştri să se
remarce nu numai prin ce ştiu dar şi prin ceea ce pot să facă, oameni care în actuala
dimensiune europeană să manifeste angajament social şi asumare de responsabilităţi.
Principalele aspecte care vizează analiza mediului intern cuprind:
Analiza calității actului instructiv-educativ
Resurse materiale
Resurse umane (elevi, cadre didactice)
Parteneriate si colaborare
şi confirmă capacitatea instituţiei noastre de a răspunde la cerinţele pieţei locale, judeţene
şi regionale
II.2.1 ANALIZA CALITĂȚII ACTULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
Indicatori de performanţă


Dovezi

Existenţa,
structura
şi
conţinutul
documentelor proiective (proiectul de
dezvoltare şi planul de implementare)
Organizarea internă a unităţii de
învăţământ



PAS, rapoarte de revizuire periodică a
PAS, ROI



Documente, manualul calităţii,
organigrama C.N.S.B.



Existenţa şi funcţionarea sistemului de
comunicare internă şi externă



Un sistem de comunicare eficient, prin
poşta electronică, site –ul unității
școlare prin afişare



Asigurarea serviciilor de orientare şi
consiliere pentru elevi.



Cabinetul de Asistenţă
Psihopedagogică oferă consiliere
constantă elevilor, cadrelor didactice,
însă iniţiază şi derulează şi programe
de educaţie a părinţilor. CEAC, în ceea
ce priveşte suportul psihopedagogic,
vizează mai ales următoarele paliere:
 asigurarea serviciilor de orientare
şi consiliere pentru elevi;
 asigurarea transparenţei
informaţiilor cu privire la
derularea acţiunilor stabilite şi
interpretarea rezultatelor
obţinute.
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Managementul personalului didactic şi
de conducere




Existenţa parteneriatelor cu
reprezentanţi ai comunităţii
Proiectarea curriculum-ului



Realizarea curriculum-ului



Activitatea metodică a cadrelor didactice



Existenţa şi aplicarea procedurilor
interne de asigurare a calităţii



În comunicarea cu conducerea şcolii,
responsabilii ariilor curriculare trebuie
să-şi creeze şi să utilizeze o adresă de
email a ariei curriculare respective.
Comunicarea cu conducerea şcolii se
va realiza doar prin intermediul acestei
adrese. Documentele şi materialele ce
ţin de specificul fiecărei arii curriculare
trebuie preluate şi gestionate în format
electronic de către responsabilul ariei
curriculare.
Responsabilii
ariilor
curriculare vor crea astfel o bază de
date pe care o vor stoca în propria lor
căsuţă de e-mail, având posibilitatea să
o pună la dispoziţia conducerii, ori de
câte ori situaţia o impune, de la orice
calculator conectat la internet.



În vederea formării deprinderilor
profesionale la elevi, Colegiul Naţional
„Simion Bărnuţiu“ colaborează cu agenţi
economici, în vederea desfăşurării
practicii de specialitate.

 Teste predictive pe discipline şi module
 Planificări calendaristice pe discipline şi
module
 Proiectul unităţilor de învăţare
 Portofoliile cadrelor didactice
 Fişe de observare a lecţiilor
 Sunt folosite resurse materiale
moderne: calculator, flipchart, markere,
retroproiector, albume, reviste,
 Utilizarea metodelor de evaluare
moderne şi a metodelor activparticipative în învăţare
 Stimularea creativităţii elevilor
 Analizarea permanentă a progresului
înregistrat de elevi
 Portofoliile cadrelor didactice
 Portofoliile elevilor
 Proiecte didactice
 Fişe de lucru
 Fişe de observare a lecţiilor
 Portofoliile diriginţilor
 Fişe psihopedagogice ale elevilor
 Chestionare de interese şi abilităţi
 Teste de autoevaluare


Metodişti, formatori
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Asigurarea accesului la oferta
educaţională a şcolii




Manualul calităţii, procedurile existente
Participarea la târguri de oferte
educaţionale, pagina Web a şcolii

Planul managerial anual, planurile manageriale semestriale şi planurile manageriale
ale comisiilor metodice îsi propun în fiecare an teme care să

determine atât cadrele

didactice cât şi elevii la conştientizarea lucrului bine făcut, stabilindu-se termene şi
responsabilităţi individuale.
Anticiparea actului didactic la nivelul macroproiectării este bine gândită. Există
preocupări în cadrul catedrelor pentru armonizarea întocmirii planificărilor calendaristice
luând în considerare obiectivele cadru şi specifice, competenţele generale şi cele specifice,
unităţile de conţinut, valorile şi atitudinile ţintite, enunţate de programele şcolare.
II.2.2 RESURSE MATERIALE
Colegiul Naţional „Simion Bărnuţiu“ Şimleu Silvaniei dispune de resurse materiale
necesare pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ.
Informaţii cu privire la spaţiile şcolare
Laboratorul de biologie

Laboratorul de chimie

Laboratorul de fizică

Cabinetul de geografie
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Biblioteca școlară

Cabinet psihopedagogic

Laboratorul de informatică

Sala de sport

Tipul de spaţiu

Nr.

Nr. de spaţii

Suprafaţa în m. p.

crt
1.

Săli de clasă

2.

22

1135

Cabinete

8

399

3.

Laboratoare

9

521

4.

Săli de sport

2

231

Informaţii cu privire la spaţiile auxiliare
Nr.

Tipul de spaţiu

Nr. de spaţii

Suprafaţa în m. p.

2

74

crt
1.

Bibliotecă

şcolară,

centru

de

informare şi documentare
2.

Spaţii sanitare

2

29

3.

Spaţii pentru depozitarea

5

86

materialului didactic
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Informaţii cu privire la spaţiile administrative:
Tipul de spaţiu

Nr.

Nr. de spaţii

Suprafaţa în m. p.

crt
1.

Secretariat

1

16

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale

4

70

3.

Contabilitate

1

16

Alte spaţii
- 2 săli profesorale situate în cele 2 corpuri de clădire
II.2.3 RESURSE UMANE
Informaţii generale cu privire la cadrele didactice în anul școlar 2020 - 2021:
Număr total
de
cadre
didactice

51

Număr de
norme
didactice
/ posturi

43, 78

Număr de
cadre
didactice cu
norma de
bază în
unitatea de
învăţământ

34

Număr de
cadre
didactice
titulare

32

Număr de
cadre
calificate

51

Modalitatea angajării pe post
(titularizare, detaşare, suplinire)

Titulari: 32
Suplinitori calificaţi : 3
Pensionari: 5
PO : 11

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:
Nr. personal Nr. personal Nr. personal Nr. personal Nr. personal
didactic
didactic
didactic
didactic
didactic
calificat cu calificat cu
calificat cu
calificat cu
calificat
doctorat
gr. I
gr. II
gr. did.
debutant
definitiv
1
39
5
2
4

Nr. personal
didactic
necalificat

0
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Personalul didactic auxiliar
Număr de persoane
încadrate

Categorie de personal
Bibliotecar
Secretar
Administrator fin. contabil
Analist programator ajutor
Laborant
Administrator patrimoniu

Număr de norme pentru
fiecare
categorie de personal

1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
1
1
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Personalul nedidactic/administrativ
Număr de norme pentru
fiecare
categorie de personal

Număr de persoane
încadrate

Categorie de personal
Îngrijitor curăţenie
Paznic, portar
Muncitori calificaţi

5
2
3

6
2
3

Formarea continuă a cadrelor didactice
Formarea continuă a cadrelor didactice se axează pe două componente:
a. Formarea continuă prin grade didactice
Analiza în ceea ce priveşte formarea continuă prin grade didactice arată preocuparea
cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice. Astfel, structura personalului didactic
pe grade didactice în anii şcolari: 2012- 2020 se prezintă astfel:
An şcolar

Nr.
total
cadre
did.

Dr.
total

Dr. %

Gr. did.
I
Total

Gr. did. I
%

Gr. did.
II
Total

Gr. did.
II
%

Def.
total

Definitivat
%

Deb.
total

Deb. %

Nec.
total

Nec.
%

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021

50
50
50
54
52
51
53
53
51

2
2
2
1
1
1
1
1
1

4%
4%
4%
1,85%
1,92%
1,96%
1,89%
1,89%
1,96%

29
26
27
34
32
31
38
42
39

58%
52%
54%
62,9%
61,54%
60,80%
71,70%
79,24%
76,47

5
7
7
5
8
7
5
3
5

10%
14%
14%
9, 25
15,38%
13,72%
9,43%
5,66%
9,81%

7
8
10
5
4
7
5
3
2

14%
16%
20%
9, 25
7,70%
13,72%
9,43%
5,66%
3,92%

6
6
4
9
7
5
4
4
4

12%
12%
8%
16,6%
13,46%
9,80%
7,55%
7,55%
7,84%

1
1
0
0
0
0
0
0
0

2%
2%
0
0
0
0
0
0
0

b. Participarea cadrelor didactice la perfecţionarea periodică (o dată la 5 ani)
Se realizează în conformitate cu O.M.E.C.T.S nr. 5561 din 7. 10. 2011 pentru
aprobarea Metodologiei de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar
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cu modificările și completările ulterioare prin : O.M.E.N. nr. 3129/1. 02. 2013, O.M.E.N. nr.
5397 din 5. 11. 2013, O.M.E.N nr. 3240/26. 03. 2014 și O.M.E.C.T.S. 5562/ 2011 privind
aprobarea Metodologiei de acumulare, echivalare și recunoaștere a creditelor profesionale
transferabile.
Cadrele didactice ale Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu” şi-au manifestat interesul
în acest domeniu, participând la diverse cursuri de formare. În acest sens, menționăm :
cursuri de formare organizate de ISJ Sălaj, CCD Cluj, CCD Sălaj, ARACIP cum ar fi:
Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii;
Înregistrarea electronică a autoevaluării;
Rolul clasei de elevi în educație;
Consiliere și orientare pentru dezvolatrea personală e elevului;
Utilizarea avansată a instrumentelor TIC;
Management educațional;
Limba engleză în predarea altor discipline, în activităţi formale şi nonformale;
Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii;
Dezvoltare profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor;
Stagii de lectură și interpretare e textului;
Să-i învățăm pe elevi să învețe - strategii eficiente de învățare;
Cogniția cu ajutorul metodelor științifice-exerciții, experimente, metoda proiectului în
procesul de învățare și predarea științelor naturii
Tehnici inovative în educație
"Experiența pedagogică - Încearcă și experimentează"
Tehnologia în educație - dezvoltarea competenței digitale
Abordarea didactică a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
Strategii eficiente de evaluare
Elaborarea și implementarea unui curriculum la decizia școlii
Management educațional și dezvoltare în carieră
În cadrul Colegiului Național ”Simion Bănuțiu”, s-au desfăşurat următoarele tipuri de
activităţi de perfecţionare:
 activităţi la nivel de arii curriculare
 consfătuiri ale cadrelor didactice,
care au drept scop informarea cadrelor didactice cu privire la noutăţile curriculare,
metodice, de specialitate şi legislative;
 consilii profesorale tematice, dintre care amintim:
50

COLEGIUL NATIONAL „SIMION BĂRNUŢIU” ŞIMLEU SILVANIEI

Asigurarea calităţii în educaţie;
Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăţare;
Elaborarea portofoliului profesorilor diriginţi.
c. Formarea cadrelor didactice prin programe de formare la organizații internaționale
- în fiecare an cadre didactice din unitate participă la programe de formare scurte, de 12 săptămâni, la unități de primire din străinătate desăvârșindu-și competențele generale și
specifice pedagogice, prin granturi de formare acordate de ANPCDEFP.
- în anul școlar 2014-2015 10 cadre didactice au participat la cursuri de formare în
Malta, Franța, Marea Britanie sau la programe de schimb de experiență prin perioade de
observație organizate în Irlanda de Nord, Marea Britanie.
- în anul școlar 2015-2016 un număr de 7 cadre didactice au participat la cursuri de
formare de o săptămână în domeniul managementului de proiect sau al dezvoltării
competențelor de comunicare în limba engleză în Cipru, Spania, Marea Britanie (Oxford,
Londra).
- în anul școlar 2016-2017 trei membri ai comisiei de promovare a proiectelor au
participat la stagii de pregătire în străinătate în domemniul managementului de proiect (Pop
Ramona și Brăban Mircea la Limassol în Cipru și Mureșan Anca la Valencia, Spania
întărind astfel capacitatea administrativă a Comisiei de promovare a proiectelor naționale și
europene

II.2.4 PARTENERIATE ŞI COLABORĂRI
Colaborări cu agenţii economici
În vederea formării deprinderilor profesionale ale elevilor claselor IX-XII, Colegiul
Naţional „Simion Bărnuţiu“ colaborează cu următorii agenţi economici:
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DOMENIUL ECONOMIC - HARTA PARTENERIATELOR , ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Unitatea de
învăţământ
Localitate,
adresa, tel,
fax, e-mail
Director - tel,
e-mail
Director adj tel, mail
DOMENIUL
de formare
profesională1)

1

Colegiul Naţional "Simion Bărnuţiu"
Șimleu Silvaniei, str.1 Decembrie 1918.nr, 49/b Tel:.0260678235 Fax:0260678372 e-mail: cnsb_simleu@yahoo.com website:www.colegiu-simleu.ro
Șerban Bianca - Adriela, tel:0741272951 E-mail:serban_bia@yahoo.com
Kovacs Istvan, tel:0744706633 E-mail:kovacsocsy@yahoo.co.uk
CLASA /
Calificarea3) Număr de
Denumirea
Nr. de elevi
AN DE
elevi
completă
repartizați
STUDII
şcolarizaţi4) a partenerului
în practică
6) conform
INVATAMANT
de practică cu
DE ZI 2)
care
convențiilor
esteîncheiată
cu agentul
convenţie de
economic /
practică5)
instituția
publică
parteneră
2
3
4
5
6
Pereanu Coral
S.R.L.
Textila S.R.L.

a IX-a

29

II Mocuț L. Lenuța
New Route David
SRL
Alcomady Audit
2010 S.R.L.
II Pop Adrian
Domițian
Vesterim Top
S.R.L.
Electro Silva
S.R.L.
Canion
Accounting S.R.L.
PFA Debre Irma

Date de contact ale agentului economic/instituția publică parteneră
Adresă, tel, fax, e-mail, website

Reprezentant legal/persoană
de contact
(Nume și prenume)

7

8

1

Șimleu Silvaniei, str. Crinului, nr. 13, tel. 0745062758

Bulgerean Zsuzsana

1

Șimleu Silvaniei, str. Șt. Bathory, nr. 7, tel. 0741130641

Pașca Gabriela

1

Cehei, nr. 153, tel. 0747638390

Crișan Mihaela

2

Iaz,nr. 291, tel. 0764793703

David Mădălina

1

Iaz, nr. 63, tel. 0763698901

Bodea Cornelia

3

Pusta, nr. 82, tel. 0743272966

Pop Adrian

1

Valcău de Sus, nr. 137/A, tel. 0743907598

Brisc Marius

1
2
1

Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu, nr. 7, tel.
0765823462
Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu, nr. 7, tel.
0737266466
Pericei, nr. 680, tel. 074507756

Observaţii 9)

9

Laslou Daniela
Bărar Ionuț
Debre Irma
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Mădă Com S.R.L.
Tur Cento Trans
S.R.L.
SC Marcona
Impex SRL
Alex&Andra
S.R.L.
Pro Pharma
S.R.L.
Expert contabil
Silaghi Claudia
SC Trans Bitum
SRL
Magazin Mixt
Micro S.R.L.

a X-a

28

Primăria Valcău
de Jos
Coop Consum Ip
Primăria Valcău
de Jos
SC Europan SRL
Măeriște
PFA Borzsi Eva
Crișan
Duo&Dalisa
S.R.L.
I.F. Criste M.
Maria
SC Infinity Excont
SRL
SC Marcona
Impex SRL
Mini Fotex S.R.L.
SC Dinu Serv
SRL
II Prian Ioan
Nicolae
Leo Market S.R.L.
Universal Euro
Build S.R.L.

1

Șimleu Silvaniei, str. 22 Decembrie 1989, tel.
0746012971

Țicuș Dumitru

2

Zalău, b-l M. Viteazul, nr. 90/A, tel. 0746184389

Făgărași Achim

1

Ip, nr.445, tel. 0740237212

Gozman Pop Marinela

1

Șimleu Silvaniei, str. Plugarilor, nr. 2, tel. 0744771020

Radu Livia

1

Zalău, str. Crinului, nr. 8, ap. 1, tel. 0260672700

Tuncbe Balint

3

Șimleu Silvaniei, str. A. Vlaicu, tel. 0740018864

Silaghi Claudia

1

Ip, nr. 265/E, tel. 0744550064

Hălmajan Dorina/Husău Adela

3

Giurtelecu Șimleului, nr. 289, tel. 0743620830
Șimleu Silvaniei, str. T. Vladimirescu, nr. 2, tel.
0758246117

Gal Mărioara

1

Valcău de Jos nr.235, tel. 0766319659

Roşan Ioan/Markuș Angela

4

Ip, nr. 129, tel. 076754420

Pușcaș Maria

2

Valcău de Jos nr.235, tel. 0260670869

Roşan Ioan/Markuș Angela

1

Sărmășag str.Morii,nr.11, tel.0260656534

Agoston Iosif

1

Ip. Str. Mică nr. 392, tel. 0744689416

Borzasi Eva

6

Șimleu Silvaniei, str. G. Coșbuc, nr. 27/A, tel.
0741395711

Crișan Teodora

2

Valcău de Jos nr.236, tel. 0762299348

Criste Maria

1

Șimleu Silvaniei str. Gh.Lazăr bl.L6 ap.3 tel.
0740151616

Oprea Anamaria-Elena

1

Ip, nr.445, tel. 0740237212

Gozman Pop Marinela

2

Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor nr. 1, tel. 0746901187

Magyar Zsolt

1

Șimleu Silvaniei, str. Argeșului, nr.22, tel.0742079778

Oros Maria

1

Șimleu Silvaniei, str, N.Bălcescu, nr.20, tel.0742274380

Prian Ioan Nicolae

2

Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor. Tel. 0743329913

Crăciun Leonica

1

Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor, nr. 45 ,tel. 0748222571

Man Dănuța

1

Popa Monica
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SC Las Com SRL
SC Martinelco
Impex SRL
SC Infinity Excont
SRL
SC Tehno Polar
Com SRL
SC Piramida- Ela
SRL

a XI -a

a XII -a

tehnician în
activităţi
economice

tehnician în
activităţi
economice

28

28

1

Șimleu Silvaniei, str. I.Creangă,nr.4, tel. 0742606616

Laslo Viorica

2

Șimleu Silvaniei,str.1 Dec.1918 nr.4, tel.

Vancea Veronica

2

Șimleu Silvaniei str. Gh.Lazăr bl.L6 ap.3 tel.
0740151616

Oprea Anamaria-Elena

2

Șimleu Silvaniei, str.Cehei,nr. 244, tel. 0741018232

Ciulic Liviu

2

Șimleu Silvaniei, p-ța 1 Mai nr. 7, tel.0744171923

Vancea Veronica

SC Concerto
Clasic SRL

1

Șimleu Silvaniei, str.1 Dec.1918 nr. 21/A, tel.
0744332087

Iosif Călin

SC Taylor SRL

1

Camăr, nr. 287, tel. 0260 672 161

Szabo Gyula

Duca D. Ioan PFA
SC Ritorsa Trans
SRL
I.I. Duca Laura
Mia Prest Trans
Com. S.R.L.
S.C. Sumar Com
S.R.L.
SC Aura Rom
SRL
New Route David
SRL
Sîrca E. Maria II
S.C. Sfinx Impex
SRL
Universal Euro
Build S.R.L.
Marin S.R.L.

1

Duca Ioan

2

Popeșt, nr.58, tel.0782151616
Șimleu Silvaniei,str.TVladimirescu nr. 41,
tel.0744638141
Giurtelecu Șimleului,nr.43, tel. 0753776732

1

Ip, nr. 194, tel.0753619536

Pintea Petru

1

Marca nr.121, tel 0751246637

Șumălan Maria - Florica

1

Șimleu Silvaniei,str.Libertății, nr. 1, tel. 0755208579

Boșca Aurica

1

Iaz,nr. 291, tel. 0748958334

Mureșan David

1

Lazuri, nr. 74, tel. 0766803855

Sîrca Maria

1

Halmășd,nr. 325, tel. 0744771020

Sabou Iulian

9

Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor, tel. 0748222571

Man Dănuța

4

Suplacu de Barcău, Dealul Curatu, tel. 0770708845

Cocoș Anca

SC Drum
Construct SRL

2

Pericei,nr.61/F, tel. 0260672733

Ardelean Dumitru/Șoitoș Abigel

SC Tinighigerie
SRL

1

Pericei nr. 60/R, tel. 0752216772

Balla Iosif/ Jozsa Ruben

SC Trans Bitum
SRL

3

Ip, nr. 265/E, tel. 0745069723

Hălmajan Dorina/Husău Adela

Crișan
Duo&Dalisa
S.R.L.

1

Șimleu Silvaniei, str. G. Coșbuc, nr. 27/A, tel.
0741395711

Crișan Teodora

2

Pop Teodor
Duca Laura
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SC Silvania
Worsted Spinning
SRL
Tur Cento Trans
S.R.L.
Sat-An S.R.L.
SC Afrodita Exim
SRL
Ocolul Silvic
Măgura Șimleu
Silvaniei
Igiena S.C.M

2

Șimleu Silvaniei,str. Cehei nr. 100/A, tel.0260678529

Kaminszky Robert/ Mureșan Daniela

3

Zalău, b-l M. Viteazul, nr.45, tel.0744372134

Câmpan Ioan Sorin

5

Șimleu Silvaniei, str. Partizanilor, nr. 44/B, tel.
0260677769

Dregan Lucian

4

Pericei, nr.59, tel. 0744785806

Ardelean Vasile

2

Șimleu Silvaniei, nr.1/A, tel. 0260676359

Vălcăuan Nicolae/ Pop Florica

1

Zalău, b-l M.Viteazu, bl.Scala, tel. 0260612372

Sâna Dorina/Ciocai Valeria
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Există de asemenea încheiate parteneriate/ protocoale de colaborare în cadrul unor
proiecte, după cum urmează :
Nr.
crt.

1.

2.

Parteneriate/Protocoale de
colaborare

Numele proiectului

„Profesor pentru o zi”

coordonat de CSE

”Să învățăm să acordăm primul ajutor”

Crucea Roșie și I.S.J. Sălaj

”Le francais pour tous”

Școala Gimnazială ”Silvania”

Ziua ștafetei- ”Acum decid eu”

Fundatia TERRE DES HOMMES
și Federaţia Organizaţiilor
Neguvernamentale Pentru Copil

5.

„Focul – efecte benefice, efecte distructive”

Inspectoratul pentru Situaţii de
Urgenţă „Porolissum” al judeţului
Sălaj

6.

”Alege o viaţă sănătoasă”- proiect de
educaţie pentru prevenirea consumului de CJRAE Sălaj
substanțe interzise

7.

”Nu ești de vânzare – alege pentru binele
CJRAE Sălaj
tău”

8.

”Săptămâna
donate”

9.

”Împreună în diversitate și multiculturalitate” Școala Gimnazială nr. 1 Pericei

3.

4.

legumelor

și

a

fructelor Centrul Școlar de Educație Incluzivă
- Șimleu Silvaniei și ISJ Sălaj

10. ”Iuliu Maniu și Marea Unire”

Școala Gimnazială nr. 1 Pericei

11. ”România la ceas aniversar”

Școala Gimnazială nr. 1 Măeriște
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12. ”Viața are prioritate. Cheia e la tine”

Colegiul Tehnic ” A. Papiu Ilarian”,
Zalău

Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor Federația Internațională a
și violențelor asupra copiilor și tinerilor
Comunităților Educative - București

13.

Proiecte la nivel de școală


Prevenirea traficului de persoane

o „Captivii libertăţilor”


Dezvoltare personală

o „Ajută-l pe Moş Crăciun”
o “ Invăţăm să dăruim şi să primim”
o „Exprimă-te liber”
o „Felicitare pentru prietenul meu”
o „CNSB are talent”
o ”Halloween is always fun”

o

Prevenirea absenteismului, a abandonului scolar
„Singur acasă” – proiect dedicat elevilor cu părinţi plecaţi la muncă în
străinătate



Dezvoltare pentru protecţia mediului

o „Pământul - casa noastră”


Dezvoltare globală

o Campanie globală pentru educaţie
o „O carte pentru noi”
o „Biserica-lăcas de închinare”
o „Intoarcere în timp”
Alte protocoale:





Centrul Cultural Șimleu Silvaniei
Poliţia Oraşului Şimleu Silvaniei
Centrul Național de Informare și Promovare Turistică
Spitalul Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”
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II.2.5 ANALIZA SWOT
A. MANAGEMENT
Puncte tari
Implicarea echipei de management în
implementarea
și
funcționarea
principiului calităţii în educație;
Monitorizarea echipei manageriale a
programelor de învăţare şi a propriei
performanţe de management, prin
colectarea de feed-back, participarea
la discuţii cu cadrele didactice,
părinţi, parteneri în educație, agenţii
economici.
Stabilirea structurii organizatorice şi
definirea clară a responsabilităţilor
compartimentelor, ale comisiilor și
ale
catedrelor,
în
vederea
implementării unui management de
calitate bazat pe transparență,
eficacitate, implicare, comunicare;
Întocmirea documentaţiei, a planurilor
de acțiune, a politicii educaționale şi
a planurilor strategice la nivelul
unităţii de învăţământ, în
conformitate cu specificitatea şcolii;
Utilizarea unei vaste documentări în
vederea întocmirii și proiectării
politicilor educaționale, procedurilor
şi activităţilor și respectarea
cerinţelor interne şi externe care să
asigure calitatea şi consecvenţa
programelor educative;
Elaborarea în conformitate cu
normele curente a instrumentelor
interne de lucru în vederea
eficientizării activității;
Asigurarea sistemului de protecție și
securitate
al
elevilor
și
al
personalului unității.
Sprijinirea colectivului în dezvoltarea
personală și profesională.
Oportunități
Posibilitatea
de
participare
la
programe de formare în domeniul
managementului prin proiecte de
mobilitatefinanțate prin programul
Erasmus+
de
către
Comisia
Europeană
sau
prin
proiecte
POSDRU finațate
din
fonduri
structurale.
Posibilitatea de a participa la
programe de formare oferite de
furnizori autohtoni în domeniul
managementului,
pe
diferite
componente manageriale.

Puncte slabe
Colectarea feed-back-ului din partea
elevilor, a părinților şi a altor factori
interesaţi este uneori nesistematică;
Neimplicarea
în
procesul
de
implementare a calității în educație,
la nivelul unităţii şcolare, a tuturor
compartimentelor funcţionale, în mod
egal.
Sincope în fluxul informațional
transmis bilateral între echipa
managerială și compartimentele
funcționale din unitate.
Competențe de management de
proiect
insuficiente
față
de
oportunitățile de dezvoltare prin
proiecte
de
care
beneficiază
unitatea.
Insuficienta monitorizare a impactului
formarii
continue
a
cadrelor
didactice, a rezultatelor activității
metodico-științifice și a mentoratului
cadrelor didactice debutante sau nou
venite în școală asupra calității
activităților de predare-invățare.
Insuficienta monitorizare a respectării
prevederilor
din
documentele
curriculare oficiale și a celor
auxiliare.

Amenințări
Modificări rapide în sistemul educaţional,
privind domeniul legislativ și de viziune
managerială;
Costurile ridicate ale programelor de
formare oferite de furnizori locali sau
naționali.
Focalizarea atenției unor furnizori de
formare pe câștigul financiar trecând pe
plan secundar rigoarea formării și
dezvoltarea competențelor manageriale
asumate.
Atacuri judiciare nefondate, neconfirmate
si nevalidate de organele de cercetare
(din partea unor foști angajați) privind
aspecte ale managementului echipei.
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B. CURRICULUM
Puncte tari
Proiectarea didactică este bine
realizată, stabilindu-se corelări între
conţinuturi, competenţe, activităţi de
învățare, profesorii utilizează metode
activ-participative, iar activităţile
diferenţiate permit elevilor să aibă
iniţiative şi să-şi dezvolte capacităţile
şi abilităţile;
Evaluarea elevilor și a personalului
din unitate se realizează după criterii
explicite.
Școala
abordează
activitatea
didactică ţinând cont de principiul
şanselor egale;
Programele
de
învăţare
se
armonizează
cu
obiectivele
strategice şi cu valorile instituției
școlare;
Elaborarea curriculum-ului la decizia
școlii și în dezvoltare locală;
Oportunități
Programele de învăţare
demonstrează angajamentul de a
pune elevii pe primul loc şi de a
răspunde nevoilor lor într-un mod cât
mai flexibil cu putinţă în ceea ce
priveşte opţiunile şi accesul acestora
la informație și educație;
Utilizarea rapoartelor de analiză, în
vederea stimulării și dezvoltării
instituționale.

Puncte slabe
Portofolii incomplete la unele cadre
didactice;
Lipsa unor criterii unice de întocmire
a portofoliului personal al cadrului
didactic.
Ofertă educaţională insuficient de
atractivă, cu necorelarea CDȘ/CDL
la cerințele comunității locale.
Numărul mare de CDȘ de tip
Aprofundare
care
nu
aduc
specificitate curriculum-uuli local.

Amenințări
Lipsa manualelor școlare ca suport
educațional
pentru
discipinele
predate la ciclul superior al liceului.
Constrângeri
financiare
care
împiedică realizarea anumitor ore pe
grupe de elevi și care reduc numărul
de CDȘ/CDL aplicabil în schemele
orare ale claselor.

C. RESURSE UMANE
Puncte tari
Puncte slabe
Profesorii stabilesc relaţii bune cu
Implicarea redusă a profesorilor în
elevii, colaborează eficient la nivelul
utilizarea sistemelor IT.
comisiei metodice, împărtăşindu-şi
Unii elevi nu ating standardele de
exemplele de bună practică;
performanță, fiind corigenți la unele
Majoritatea profesorilor sunt interesaţi
discipline;
de aplicarea principiilor educaţiei
Absenteismul elevilor din anumite
bazate pe competenţe şi a metodelor
clase poate fi pus în corelare și cu
de învăţare centrate pe elev a căror
un management deficitar al clasei
eficienţă în învăţare este mai mare
din partea profesorului diriginte.
decât a metodelor tradiţionale;
Cadre didactice cu competențe destul
Colectiv bine pregătit profesional,
de reduse de comunicare în limbă
unit, deschis către nou, cu iniţiativă
străină.
și performanțe;
Puține cadre didactice au competențe
Cadre didactice calificate, implicate în
de management de proiect care să
formare pe specialitate;
le permită o extindere a paletei
Rezultate deosebite la examene de
preocupărilor pedagogice și care să
certificare
a
competenţelor
sprijine demersurile unității în
profesionale şi lingvistice, olimpiade
această direcție.
şi concursuri școlare;
Competențe de management de
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Prin biblioteca şcolii, documentaţia
din cabinetele de specialitate şi de
informatică, reteaua Internet, elevii
au acces la sursele de informare,
care le permit un studiu independent
eficient;
Există o politică de sprijinire a
proceselor
de
învăţare,
prin
acordarea
de
consultaţii
la
disciplinele de bacalaureat, dar și de
pregătire
a
elevilor
pentru
performanţă;
Cadrele didactice sunt consultate la
stabilirea încadrărilor, alcătuirea
orarului şi a graficului de practică, la
stabilirea tematicii pentru formarea
continuă, asfel încât să existe un
echilibru între dorinţele şi nevoile
personale şi nevoile școlii și, în
primul rând, ale beneficiarilor
educației
Oportunități
Pregătirea continuă a cadrelor în
cadrul unor cursuri organizate de
Casa Corpului Didactic și a altor
instituții de formare și abilitare
curriculară;
Interesul cadrelor pentru dezvoltarea
personală şi profesională;
Implicarea cadrelor în cadrul unor
proiecte şcolare;
Posibilitatea întocmirii de către
profesori a unor proiecte de finanţare
pentru dotare şi formare;
Posibilitatea
de
participare
la
programe de formare în diferite
domenii prin proiecte de mobilitate
KA1
finanțate
prin
programul
Erasmus+
de
către
Comisia
Europeană
sau
prin
proiecte
POSDRU finațate
din
fonduri
structurale.
Dezvoltare profesională a resursei
umane implicate în proiecte de
parteneriat strategic KA2 finanțate
prin programul Erasmus+ de către
Comisia
Europeană
prin
ANPCDEFP.
Posibilitatea unității de învățământ de
a scrie un proiect și a aplica în cadrul
SGL (schemei de granturi pentru
licee) implementată în proiectul
pentru învățământul secundar ROSE

proiect
insuficiente
față
de
oportunitățile de dezvoltare prin
proiecte pe care le dezvoltă echipa
managerială a unității.
Rezultate
slabe
privind
promovabilitatea la bacalaureat, la
disciplina limba și literatura română,
obținute de elevii claselor cu predare
în limba maghiară.
Rezultate satisfăcătoare obținute la
bacalaureat
la
disciplinele :
matematică, istorie, biologie, fizică,
informatică, geografie, sociologie.
Realizarea în proporție de doar
92,27% a planului de școlarizare pe
anul 2016-2017 în comparație cu
100% în anii școlari anteriori.
Orele de consiliere și orientare în
carieră
se
desfășoară
cu
preponderență la clasele XI - XII
Amenințări
Reducerea populaţiei şcolare, în
perspectivă (demografică);
Neimplicarea familiei elevilor în viața
școlii.
Lipsa informațiilor specifice privind
certificarea sau obținerea de credite
transferabile de către cadrele
didactice
din
unitate
pentru
competențele dezvoltate în cadrul
programelor de formare neacreditate
sau achiziționate nonformal.
Existența unui număr semnificativ de
cadre didactice care au norma în mai
multe
unități
de
învățământ
generând o continuă navetă între
acestea.
Neasigurarea cu resursă umană
adecvată, având stabilitatea postului
care generează discontinutate la
clasă și nesiguranță în asigurarea
resursei umane la începutul anului
școlar.
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D. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE
Puncte tari
Puncte slabe
Dotare la niveluri superioare ale
Insuficienta dotare a laboratorului
laboratoarelor de științe grație
pentru profilul servicii;
parteneriatelor realizate cu companii
Aspectul spaţiilor informative din
de profil din regiune (Hanna
şcoală;
Instruments).
Folosirea
laboratoarelor
sub
Management financiar riguros care a
capacitatea acestora de susținere a
permis alocări bugetare destinate
activităților experimentale.
reparațiilor
capitale
(reabilitare
Rapida uzură morală a infrastructurii
vestiare elevi, îmbunătățirea căilor
digitale care necesită investiții
de acces în cadrul unității).
constante
și
susținute
pentru
Obținerea de finanțări din alte surse
asigurarea standardelor necesare
pentru realizarea unor activități de
susținerii competențelordigitale din
formare ale cadrelor didactice,
cadrul examenului național de
educative și dezvoltare materiale
bacalaureat.
didactice, de plasare la stagii de
Fondul de carte și auxiliare didactice
practică a elevilor din unitate.
ale unității sunt învechite și necesită
Obținerea de resurse financiare
reînnoire.
suplimentare
din
surse
extrabugetare.
Oportunități
Amenințări
Posibilitatea de accesare a fondurilor
Repartizarea claselor în două corpuri
europene
atât
prin
programe
de clădire generatoare de o continua
destinate educației (Erasmus+) cât și
comutare a cadrelor didactice ale
prin linii de finanțare prin diferite
unității.
apeluri
în
cadrul
fondurilor
Slaba motivaţie financiară a tuturor
structurale.
angajaţilor unităţii;
Existența în unitate, în fiecare an, a
Nivelul insuficient al costului standard
proiectelor pentru educație finanțate
care
generează
dificultăți
în
prin programul Erasmus+ acțiunile
managementul financiar și și alocări
cheie 1 și 2.
bugetare insuficiente pe anumite
Posibilitatea unității de învățământ de
capitole.
a scrie un proiect și a aplica în cadrul
SGL (schemei de granturi pentru
licee) implementată în proiectul
pentru
învățământul
secundar
ROSE.
E. RELAȚII DE PARTENERIAT ȘI PROMOVAREA IMAGINII UNITĂȚII
Puncte tari
Puncte slabe
Colaborarea cu unităţi economice de
Insuficienta promovare a ofertei
profil pentru realizarea practicii
educaționale a unității la școlile
elevilor de la profilul servicii.
resursă de unde unitatea poate primi
Relaţii de parteneriat cu comunitatea
elevi în clasa a IX-a.
locală în desfăşurarea unor acţiuni
Slaba promovare în comunitatea
(primărie, poliţie, centrul cultural, alte
locală a rezultatelor obținute de elevii
şcoli şi universităţi.
unității la diferite olimpiade și
Colaborarea cu diferite organizații
concursuri.
internaționale în domeniul formării
cadrelor didactice, sau în domeniul
proiectelor școlare de parteneriat
strategic.
Publicarea în presa națională cu
celeritate și cu aplecare spre nevoile
de diseminare ale unității privind
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proiectele comunitare implementate
(Tribuna Învățământului).
Oportunități
Existența unor resurse, alocate din
proiectele comunitare implementate
în
unitate,
pentru
creșterea
vizibilităților acțiunilor europene a
unității și implicit, pentru promovarea
imaginii acesteia.
Existența în zonă a unor companii de
profil științe cu care unitatea poate
colabora în diverse moduri pentru
dezvoltare curriculară și materială.

Amenințări
Tendința de ostentație în articolele
publicate de presa județeană privind
activitățile sau statutul școlii, de
multe
ori
eronate,
insuficient
documentate, deseori tendențioase.
Tarife ridicate percepute de mass
media regională pentru promovarea
activităților educaționale realizate în
unitate și pe care aceasta dorește să
le promoveze în rândul comunității
locale.

II.2.6 ASPECTE CARE NECESITĂ DEZVOLTARE
Din punctul de vedere al asumării integrării ţării noastre în Uniunea Europeană, se
impune o atentă analiză a rolului şi poziţiei strategice instituţionale, urmărind aspecte
precum:
-

corelarea ofertă – nevoi de formare

-

orientarea şi informarea în carieră

-

reabilitarea infrastructurii

-

competenţele profesionale şi resursele umane

-

parteneriatele

-

promovarea imaginii școlii.
Autoevaluarea activităţii şcolii a relevat faptul că priorităţile în dezvoltarea

învăţământului, identificate la nivel regional şi local, au constituit ţinte strategice pentru
şcoala noastră, necesitând dezvoltarea în continuare, dar a scos în evidenţă şi unele
probleme, cum sunt:
1. Dotarea laboratoarelor – cabinetelor nu este adaptată în totalitate noilor cerinţe;
2. Necesitatea îmbunătăţirii aspectului punctelor de informare din şcoală;
3. În vederea îmbunătăţirii procesului instructiv-educativ este necesară participarea
unui număr cât mai mare de cadre didactice la acţiuni de formare;
4. Îmbunătăţirea performanţei şcolare.
Principalele aspecte care necesită dezvoltare în perioada următoare în şcoala
noastră pot fi grupate astfel:
-

Priorităţi

regionale

şi

locale

stabilite

prin

ţintele

strategice,

atinse

prin

planurileoperaţionale din perioada anterioară şi care necesită dezvoltare în continuare,
până în 2020;
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Dezvoltarea bazei didactico-materiale şi atragerea de resurse financiare;
Dezvoltarea parteneriatelor existente şi identificarea de noi parteneriate;
Dezvoltarea resurselor umane ale şcolii prin asigurarea accesului la formarea
continuă a personalului didactic şi nedidactic;
Promovarea şcolii către orizonturile europene, prin derulare de proiecte;
Adaptarea continuă a ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii;
Promovarea imaginii școlii.
Preocuparea constantă a Colegiului Național ”Simion Bărnuțiu” în perioada 20162021 este ca această instituție de învățământ să se reconfirme drept o şcoală de elită,
performantă, cunoscută şi recunoscută pe plan naţional şi internaţional, cu o orientare
dinamică a întregului proces instructiv-educativ spre formarea unor absolvenţi de valoare, a
căror pregătire să răspundă exigenţelor actuale. Colegiul Național ”Simion Bărnuțiu” prin
personalul didactic și didactic auxiliar a asigurat și asigură un cadru de excelenţă
profesională, seriozitate şi responsabilitate în raport cu misiunea de formare profesională şi
educare a tinerilor, cărora să le inducă şi să le motiveze necesitatea aspiraţiei spre
performanţă profesională.
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PARTEA A TREIA
Planul operaţional anul școlar 2020-2021 Colegiul Naţional “Simion Bărnuţiu”
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.1: Întărirea capacităţii de management, planificare şi monitorizare a echipei manageriale a unității
Țintă: o echipă de cadre didactice, membrii CEAC formați în domeniu.
Context:
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
Dezvoltarea competențelor de
membrii CEAC formați în
Apr 2021
Prof. Vasil
Casa Corpului Didactic Sălaj
management a calității prin
domeniul specific al evaluării
Otilia
cursuri de formare organizate de și asigurării calității
Casa Corpului Didactic.
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacităților de marketing educațional pentru promovarea unității în
comunitatea locală
Țintă: Organizarea anuală a 5 acțiuni de promovare a colegiului și a ofertei educaționale în unități de învățământ din bazinul
Șimleu
Context: Scopul este corecta informare a elevilor absolvenți de ciclu gimnazial privind oportunitățile educaționale oferite de unitatea de
învățământ, care, prin multitudinea specializăriilor propuse își găsesc un parcurs educațional corespunzător intereselor proprii în condițiile
scăderii continue a populației școlare și a existenței în oraș a trei unități de învățământ de nivel liceal, în condițiile nerealizării la capacitate a
unei clase de la filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie secția maghiară. Se impune așadar organizarea unor acțiuni de
promovare a activităților din unitate încadrabile în complexul de activități de marketing educațional.
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
300
pliante
de
promovare
a
Realizare, publicare și distribuire
- CJRAE, CJAPP
pliante în rândul absolvenților unității
claselor a VIII-a din unități de
- Școlile gimnaziale din oraș și comunele
învățământ
gimnazial
din - 7 întâlniri cu elevii absolvenți
adiacente
regiune
de la școlile gimnaziale din
Prof. Kovacs
Mai 2021
Șimleu și din comunele
Istvan
învecinate
- 1 participare la Târgul
Ofertelor Educaționale
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PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacităților de marketing educațional pentru promovarea unității
în comunitatea locală
Țintă: Organizarea anuală a 5 acțiuni de promovare a colegiului și a ofertei educaționale în unități de învățământ din bazinul
Șimleu
Context: În condițiile scăderii continue a populației școlare și a existenței în oraș a trei unități de învățământ de nivel liceal, în
condițiile nerealizării la capacitate a unei clase de la filiera teoretică, profil umanist, specializarea filologie secția maghiară se impune
organizarea unor acțiuni de promovare a activităților din unitate încadrabile în complexul de activități de marketing educațional. Ideea
de a face vizibile rezultatele obținute la diferite olimpiade și concursuri școlare prin publicarea anuală a unei broșuri de prezentare a
elevilor care au obținut aceste rezultate va permite penetrarea, în comunitatea locală a elementelor de marketing educațional
promovate de unitate, ilustrând încă odată rolul central pe care-l are unitatea în asigurarea șanselor de dezvoltare academică a
elevilor care optează pentru Colegiul Național Simion Bărnuțiu.
Responsabil
Acțiuni
Rezultat
Data
Parteneri
- 320 broșuri "Și ei ne
Realizare, publicare și
SC Color Print SRL Zalău
Prof.
reprezintă" distribuite cu
distribuire broșuri în rândul
Șerban
ocazia premierii elevilor la Iunie 2021
elevilor unității premianți la
Bianca
diferite faze ale olimpiadelor și festivitățile de final de an
Adriela
școlar
concursurilor școlare
PRIORITATEA 1: Dezvoltarea capacităţii de management în unitate
Obiectiv 1.3: Dezvoltarea, în rândul echipei manageriale, a capacităților de marketing educațional pentru promovarea unității
în comunitatea locală
Țintă: Organizarea anuală a 5 acțiuni de promovare a colegiului și a ofertei educaționale în unități de învățământ din bazinul
Șimleu
Context: Trei indicatori esențiali concurează la stabilirea colectivelor de elevi din fiecare an: 1. scăderea continue a populației
școlare, 2. existența în oraș a trei unități de învățământ de nivel liceal, 3. opțiunile elevilor care se înscriu la ciclul liceal. Prin
realizarea sub efectiv a unei clase propuse pentru anul școlar curent se impune organizarea unor acțiuni de promovare a activităților
din unitate încadrabile în complexul de activități de marketing educațional. Acțiunile de promovare a unității de învățământ prin
intermediul târgurilor educaționale organizate în diferite contexte sunt tot atâtea prilejuri de promovare a unității în comunitatea locală.
Responsab
Acțiuni
Rezultat
Data
Parteneri
il
Promovarea unității la acțiuni - 300 pliante de promovare
- CJRAE, CJAPP
Prof. Pop
de genul "Târgul ofertelor a unității
Aprilie 2021
Ramona
educaționale"
Maria
- ISJ Sălaj
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- 1 participare la Târgul
Ofertelor Educaționale
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educaționale prin introducerea în curriculumul unității a unor discipline opționale noi sau
auxiliare didactice.
Țintă: Până în anul 2022 din totalul CDȘ/CDL din unitate 25% să fie încadrabile in categoria "disciplină nouă".
Context: Promovarea elementelor de crosscurricularitate nu mai sunt noutate ci sunt elemente firești ale activității pedagogice din
unitate. În acest context, un exemplu de integrare crosscurriculară se pune în evidență la la filiera tehnologică, profil servicii unde
oferta educațională se dorește să conțină discipline noi, în cadrul modulelor de specialitate pentru dezvoltarea, în rândul elevilor a
competențelor digitale în paralel cu cele academice specifice profilului. Prin programa propusă se accesează competențe și abilități
care nu se regăsesc în programa obișnuită specifică profilului.
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
1.
CDL
disciplină
Diversificarea ofertei educaționale la
- agenții economici la care
filiera tehnologică, profil servicii, prin nouă; module de
elevii de la profilul servicii
Șerban Bianca Adriela
pentru
propunerea în parteneriat cu agenți specialitate
realizează practica utilizând
economici, de CDL (disciplină nouă) profil servicii.
Sept
în
cadrul
acesteia
Nosal Mariana
"Rolul programelor informatice în
2020
instrumente
digitale
de
activitatea economică", “Managementul
operare.
Berek Aliz Ildiko
resurselor
umane”,
“Calcule
economice”,” Gestiune economică”
PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educaționale prin introducerea în curriculumul unității a unor discipline opționale noi sau
activități educative.
Țintă: Până în anul 2022 din totalul CDȘ/CDL din unitate 25% să fie încadrabile in categoria "disciplină nouă".
Context: Parteneriatul pe care unitatea l-a derulat în anul școlar 2015-2017 cu compania Hanna Instruments SRL din Nușfalău, lider
în producerea de echipamente analitice pentru diferite domenii a permis dotarea laboratorului de chimie cu o serie de aparate de
măsură și control, reactivi, echipamente analitice, sticlărie de laborator care asigură premisele dezvoltării curriculare în unitate prin
propunerea de două CDȘ, disciplină nouă, "Metode instrumentale de analiză" adresate claselor a XI-a si a XII-a de la profilul real,
specializarea științe ale naturii. Prin aceasta se dorește nu numai creșterea atractivității profilului respectiv în rîndul elevilor ci și
dezvoltarea de abilități si competențe specifice care să permită o instruire de calitate a elevilor, adaptată nevoilor pieței de muncă în
care Hanna Instruments SRL este un jucător important, și care ar beneficia astfel de resursă umană cu competențe în domeniul
analizei chimice și măsurătorilor analitice.
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Acțiuni
Diversificarea ofertei educaționale la
filiera teoretică, profil real,
specializarea științe ale naturii în
parteneriat cu HANNA
INSTRUMENTS prin propunerea de
CDȘ, disciplină nouă, "Metode
instrumentale de analiză a apelor,
solului și alimentelor".

Rezultat
1. CDȘ disciplină
nouă (chimie)
pentru profil real

Data

Responsabil
Brăban Mircea

Parteneri
Hanna Instruments SRL

Septembrie
2020

PRIORITATEA 2: Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii
Obiectiv 2.1: Extinderea ofertei educaționale prin introducerea în curriculumul unității a unor discipline opționale noi sau
activități educative.
Țintă: Implicarea în anul școlar 2020-2021 a unui număr de 75 de elevi în activități de perteneriat eTwinning cu omologi din
spațiul comunitar
Context: Parteneriatele eTwinning reprezintă o oportunitate de colaborare pe care unitatea nu a dezvoltat-o suficient până în prezent.
Astfel grație contactelor realizate de cadre didactice din unitate cu parteneri comunitari se întrevăd acțiuni educative cu elevii în
vederea promovării schimburilor culturale folosind ca limbă de comunicare limba elgleză.
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
25 de elevi implicați
Propunerea unui parteneriat
ISIS "D. Crespi", Busto Arsizio
eTwinning Writing an Online School
în
activități
de
(VA) Italy și Colegiul Național
Magazine în care un grup de elevi de
colaborare
Simion
Bărnuțiu
–
ambii
internațională
la filiera teoretică, profil umanist să
fondatori ai proiectului
Domuța
(online)
colaboreze în domeniul învățării limbii
Sept 2020
Gabriela
engleze cu omologi din spațiul
comunitar: Italia
2 reviste ale școlii
elaborate
în
parteneriat
50 de elevi implicați
Propunerea unui parteneriat
СОУ"Св.Кирил и Методий",
în
activități
de
eTwinning. By Means of Technology,
Satovcha Bulgaria;
colaborare
Improving Language and Knowing a
Colegiul
National
„Simion
internațională
New Culture în care un grup de elevi
Vig Iuditm
Sept-Nov 2020
Barnutiu”, Simleu Silvaniei,
de la filiera teoretică, profil umanist să (online)
Konya-Eregli Anadolu Lisesi,
colaboreze în domeniul învățării limbii
Ereğli Turkey;
engleze, a ariei curriculare tehnologii,
Liceul Teoretic Grigore Moisil,
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cu omologi din Bulgaria, Turcia și
România.

Tulcea Romania

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectiv 3.1: Dezvoltarea parteneriatului public-privat pentru o mai bună adaptare a ofertei educaţionale la specificul pieţei
muncii
Țintă: 100% din elevii de la profilul servicii vor efectua pregătirea practică în afara unității de învățământ, la agenți economici
Context: elevii de la filiera tehnologică profilul servicii realizează în fiecare an practica comasată, în acord cu cerințele planului cadru
pentru profilul respectiv. În acest context realizarea de parteneriate cu agenți econmici din oraș și din comunele învecinate este o
necesitate. Acest parteneriat este privit ca o colaborare cu beneficii bilaterale, utile ambelor părți (unitatea de trimitere și implicit elevii
care fac practică respectiv unitățile de primire în cadrul cărora se realizează practica). Datorită diversității activităților economice din
zonă, a ariei geografice extinse de unde provin elevii care fac practică, harta parteneriatelor pentru practica elevilor este diversificată
și extinsă cuprinzând în fiecare an în jur de 30 de agenți economici cu care se încheie convenții care statutează această colaborare.
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
1.
hartă
a
parteneriatului
Realizarea de parteneriate
Berek Aliz
Toți
partenerii
prezentați
la
prezentată la secțiunea II.2.4
funcţionale între agenţii
Sept.-nov.
Ildiko
secțiunea II.2.4
economici și unitatea de
2020
învăţământ pentru efectuarea
2. 65 agenți economici la care
Șerban
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stagiilor de pregătire practică
de către elevii de la profilul
servicii.

elevii pot realiza practica.

Bianca

3. 65 convenții cadru de
acceptare a elevilor la practică

Nosal
Mariana

PRIORITATEA 3: Dezvoltarea parteneriatului social
Obiectiv 3.2: Modernizarea infrastructurii şi dotarea corespunzătoare a unităţii
Țintă: Menținerea conformității cu reglementările în vigoare privind sănătatea publică și protecția în caz de calamități pentru
100% din spațiile în care se desfășoară activități didactice.
Context: Lucrările de întreținere, modernizare, reabilitare, creștere a confortului termic și implicit de scădere a costurilor de încălzire
sunt o permanență în atenția echipei manageriale și ele se realizează eșalonat, în funcție de alocările bugetare, oportunitățile de
finanțare extrabugetara, parteneriate încheiate cu diverți agenți economici.
Acțiuni
Rezultat
Data
Responsabil
Parteneri
- 1 clădire reabilitată complet
Reabilitarea clădirii II
Sept.
Primăria orașului Șimleu
Kovacs Istvan
2020
Silvaniei
Realizarea rețelei de internet în 1 - laborator de informatică
Sept.
Șerban Bianca
conectat la internet
laboratorul de informatică, clădirea 2
Adriela
2020
Realizarea de lucrări de modernizare a - 3 grupuri sanitare reabilitate
Sept
Kovacs Istvan
complet
grupurilor sanitare la cl.I
2020
- 10 săli de clasă dotate cu
Achiziționare de mobilier modular
Dec 2020 Kovacs Istvan
mobilier modular
Dotarea tuturor sălilor de clasă și -achiziționarea a 36 table albe
Brăban Mircea
octombrie
laboratoarelor de la cl.I cu table albe
2020
Șerban Bianca
- Holurile de la cl.I renovate
Renovarea holurilor de la cl.I
Șerban Bianca
Dec 2018
Adriela
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PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
Obiectiv 4.1: Promovarea acțiunilor de orientare profesională realizate la nivelul unității
Țintă: Penetrarea informației despre oferta educațională a unității la cel puțin 80% din populația școlară de clasa a VIII-a din
orașul Șimleu și localitățile învecinate.
Context: Acțiunile de promovare a ofertei educaționale pentru elevii de clasa a VIII-a converg în acțiuni viitoare de orientare
profesională prin prisma profilului și specializărilor pe care le aleg elevii în liceu. Orientarea profesională a elevilor absolvenți de ciclu
gimnazial începe deci cu etapa de înscriere la profilul/secializarea adecvată aspirațiilor și capacităților intelectuale.
Responsab
Acțiuni
Rezultat
Data
Parteneri
il
- 1 acțiune de promovare în
Organizarea acțiunilor
- Școlile gimnaziale din oraș și bazinul
comunitatea
locală
a
ofertei
de genul "Marșul
geografic Șimleu
educaționale pentru absolvenții de
carierei"
Pop
Aprilie
clasa a VIII-a.
Ramona
- CJRAE
2021
Maria
- 200 absolvenți de clasa a VIII-a din
oraș și bazinul geografic Șimleu
PRIORITATEA 4: Îmbunătăţirea serviciilor de consiliere şi orientare profesională pentru elevi şi adulţi
Obiectiv 4.1: Promovarea acțiunilor de orientare profesională realizate la nivelul unității
Țintă: Antrenarea a cel puțin 20% din absolvenții de clasa a XII-a, din fiecare an, în acțiuni de tipul "profesionist xxxx pentru
o zi"
Context: Pentru absolvenții de clasa a XII-a acțiuni de o zi de forma unui jobshadowing nu fac altceva decât să transpună candidații
în contextul meseriei pe care doresc să și-o alegă. Este o ocazie bună de a le face cunoștință cu culisele anumitor meserii, pe care
absolvenții le au în vedere după terminarea liceului, este de asemenea o oportunitate de reflecție pentru viitorul parcurs profesional,
experiența anilor anteriori demonstrând valențele instructive ale acțiunii. Tot experiența anilor anteriori au demonstrat caracterul de
fundamentare a deciziei de a urma un anumit parcus profesinal după încheierea studiilor liceale (sau renunțarea la o anumită meserie
după cunoșterea anumitor elemente de culise în ceea ce privește o anumită profesie).

Acțiuni
Vizite ale elevilor
absolvenți la diverși
agenți economici și

Rezultat
1. 7 unități economice sau instituții
publice care primesc elevi în vizită de

Data

Responsab
il

Aprilie
2021

Pop
Ramona
Maria

Parteneri
- CJRAE ; Agenți economici
-Primăria Orașului Șimleu Silvaniei, Judecătoria
Șimleu, Parchetul de pe lîngă Judecătoria
Șimleu, Poliția Șimleu, Spitalul Șimleu
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participarea acestora
timp de o zi la
activitățile specifice
desfășurate.

o zi

- cabinete medicale, farmacii

2. 54 de participanți la o acțiune
centralizată la nivel de oraș, de
consiliere în alegerea viitoarei cariere
PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Obiectiv 5.2: Creşterea calităţii procesului educaţional prin utilizarea metodelor moderne de predare-învăţare
Țintă: Utilizarea experimentului chimic în cel puțin 30% din lecțiile de chimie predate în unitate .
Context: Oportunitatea colaborării internaționale cu omologi din NL, AT, GR, TR în cadrul unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+ cu finalitate în elaborarea a trei auxiliare didactice care să promoveze experimentele de chimie care se pot desfășura la
orele de chimie de la ciclul secundar superior prefigurează o mai extinsă utilizare a metodei "Experimentul demonstrativ" crescând
astfel caracterul aplicativ al lecțiilor de chimie, grefate pe un demers pedagogic care face apel la resurse online, care face uz de un
manual de experimente de chimie ca auxiliar didactic și se sprijină pe funcționalitățile unui software de chimie care gestionează o
bază de date de experimente filmate, oricând disponibile pentru demonstrarea anumitor principii, proprietății, comportamente chimice.
Responsab
Acțiuni
Rezultat
Data
Parteneri
il
1. 30% din lecțiile de chimie
Aplicarea extinsă a
însoțite de demonstrații
experimentului chimic la
experimentale
disciplina chimie grație unor
auxiliare didactice create
Brăban
Aug 2021
special acestui scop în cadrul
2. 3 auxiliare didactice,
Mircea
unui proiect Erasmus+
create într-un proiect
încheiat în anul 2017.
anterior, utilizate la orele de
chimie
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PRIORITATEA 5: Creşterea calităţii în procesul educaţional şi egalitatea de şanse
Obiectiv 5.3: Dezvoltarea de auxiliare curriculare care să vină în sprijinul activităților didactice
Țintă: Derularea unui proiect de parteneriat strategic cu unități liceale din spațiul comunitar, în cadrul acțiunilor cheie 2
programul Erasmus+, având drept scop elaborarea a auxiliarelor curriculare la disciplinele biologie, chimie, geografie.
Context: Oportunitatea colaborării internaționale cu omologi din NL, AT, GR, TR în cadrul unor proiecte de parteneriat strategic
Erasmus+ cu finalitate în elaborarea unui atlas care să promoveze experimentele care se pot desfășura la ore de la ciclul secundar
superior prefigurează o mai extinsă utilizare a metodei "Experimentul demonstrativ" crescând astfel caracterul aplicativ al lecțiilor ,
grefate pe un demers pedagogic care face apel la resurse online. Avînd in vedere declararea acestui proiect Erasmus+ ca exemplu
de bună practică unitatea își dorește extinderea demersurilor de inovare a demersului didactic și de sprijinire a experimentului
demonstrativ la disciplinele biologie, chimie, geografie.
Responsab
Acțiuni
Rezultat
Data
Parteneri
il
1. 1 proiect de
Implementarea unui proiect de
În funcție de oportunitățile de colaborare
parteneriat strategic
parteneriat strategic cu unități
în cadrul Erasmus+
implementat pentru
liceale din spațiul comunitar, în
Brăban
cadrul acțiunilor cheie 2 programul dezvoltarea de auxiliare
Iunie 2022
Mircea
curriculare in domeniul
Erasmus+
biologiei, chimiei,
geografiei
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PARTEA A PATRA
CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE
În vederea elaborării P.A.Ș. au fost consultate următoarele documente : PRAI, PLAI, SJ
2018-2025.
În ceea ce priveşte analiza mediului extern, au avut loc întâlniri şi discuţii cu: elevi, părinţi,
parteneri economici, parteneri sociali şi educaţionali, cadre didactice ale şcolii, directori de şcoli
generale, reprezentanți ai comunității locale.
Pentru analiza mediului intern, au fost consultate: statistici anuale ale şcolii, statistici examen
bacalaureat, fişe de evaluare, teste de evaluare iniţială, portofoliile profesorilor şi ale elevilor, rapoarte
ale responsabililor comisiilor metodice, fişe de asistenţe ale directorilor şi responsabililor comisiilor
metodice, programul Consiliului de administraţie şi al directorilor de monitorizare a activităţii din şcoală,
programul de formare continuă şi dezvoltare profesională a personalului şcolii, rezultate la olimpiade şi
concursuri şcolare, execuţia bugetară.
Monitorizarea și evaluarea la nivel operațional va realizată de personalul unității prin
responsabilii de arii curriculare, de comisii și grupuri de lucru care prin rapoartele lor furnizează
semestrial date statistice privind derularea activităților curente din școală și gradul de atingere al
rezultatelor și realizarea indicatorilor asumați în P.A.Ș.
Monitorizarea de sistem va fi realizată de membrii echipei manageriale și de membri ai
Consiliului de administrație al unității care anual informează Consiliul profesoral privind gradul de
realizare al obiectivelor asumate asigurând premisele revizuirii anuale a P.A.Ș. Consiliul de
administrație este cel care aprobă schimbările propuse.

Director,
prof. Șerban Bianca - Adriela
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